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§1
Sammanträdets öppnande och godkännande av
föredragningslista
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 fredagen den 18 juni 2021.
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§3
Beslut om närvarorätt för personalföreträdare
Sammanfattning av ärendet
Inga personalföreträdare närvarade vid sammanträdet.
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Remissärenden

§4
Yttrande över remiss av ”Hårdare regler för nya
nikotinprodukter” (SOU 2021:22)
Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2021/605
AMF 2021/490

Beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att hänvisa till
förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över
remissen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet Hårdare regler för nya
nikotinprodukter (SOU 2021:22) till arbetsmarknadsnämnden för
yttrande.
Regeringen beslutade den 6 februari 2020 att ge en särskild utredare
i uppdrag att bland annat analysera de svenska reglerna om
marknadsföring och sponsring av tobak, e-cigaretter och
påfyllningsbehållare, analysera och ta ställning till om regelverket
kring e-cigaretter och påfyllningsbehållare bör skärpas, analysera
och ta ställning till hur tobaksfria nikotinprodukter bör regleras,
analysera behovet av en reglering av tobaks- och nikotinfria
produkter som används på ett likartat sätt som tobaksvaror och, om
det bedöms lämpligt, lämna förslag på en sådan reglering.
Utredningen har kommit fram till att det preventiva arbete som
pågått på tobaksområdet i Sverige under en längre tid haft positiva
effekter på folkhälsan. Under den senaste tiden har det dock växt
fram ett större utbud av nya nikotinprodukter som utredningen
bedömer behöver regleras på olika sätt för att undvika att barn och
unga, som är särskilt känsliga nikotinets belönande och
beroendeframkallande egenskaper, lockas av dem.
Arbetsmarknadsförvaltningen anser sig inte kunna tillföra något till
ärendet utifrån sin sakkunskap.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 3 juni 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.
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§5
Yttrande över remiss av betänkandet God och nära vård rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6)
Remiss från kommunstyrelsen dnr KS 2021/549
AMF 2021/467

Beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att hänvisa till
förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över
remissen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat betänkandet God och nära vård rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6) till
arbetsmarknadsnämnden för yttrande.
Betänkandet hanterar frågan om psykisk ohälsa i primärvården och
dess samverkan med specialistvården samt kommunens insatser för
målgruppen inom ramen för socialtjänstlagen (SoL). Betänkandets
förslag till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
omfattar ett förtydligande att regioner och kommuner inom ramen
för verksamhet som utgör primärvård särskilt ska tillhandahålla de
hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för att tillgodose vanligt
förekommande fysiska och psykiska vårdbehov.
Arbetsmarknadsförvaltningen är positiv till den föreslagna
lagändringen och det ökade synliggörandet av psykisk hälsa.
Förvaltningen delar bilden av ett behov av ökad samverkan mellan
region och kommun i arbetet med målgruppen samt behovet av
öppna lågtröskelverksamheter likt förvaltningens verksamhet Alfa.
Arbetsmarknadsnämnden föreslås hänvisa till förvaltningens
tjänsteutlåtande som sitt yttrande över remissen.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 3 juni 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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§6
Yttrande över remiss av ”Kampen om tiden – mer tid till
lärande” (SOU 2021:30)
Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2021/671
AMF 2021/531

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 Kampen om tiden – mer
tid till lärande (SOU 2021:30) till arbetsmarknadsnämnden för
yttrande.
Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag som syftar till att
ge fler elever bättre förutsättningar att bli behöriga till
gymnasieskolans nationella program. Utredaren ska även föreslå
hur nyanlända elever i högstadiet och i gymnasieskolans
introduktionsprogram ska få mer tid för undervisning.
Utredningen anser att det finns juridiska och administrativa
svårigheter med att införa obligatoriska insatser och åtgärder för
vissa målgrupper och menar därför att åtgärder så långt som möjligt
bör utgå från ordinarie verksamhet istället för att skapa särlösningar.
Utredningen betonar att undervisningens utformning, kvalitet och
genomförande har minst lika stor betydelse som antalet
undervisningstimmar.
Arbetsmarknadsförvaltningen bedömer att utredningens förslag inte
kommer att ha någon direkt påverkan på arbetsmarknadsnämndens
egen verksamhet. Förvaltningen instämmer i utredningens
bedömning om vikten av att eftersträva likvärdighet för alla elever
och ser det som positivt att erbjuda ett förstärkt stöd i
undervisningen för en bredare målgrupp.
Många elever kan ha nytta av stöd i studieteknik och andra insatser
som förbättrar förutsättningarna att på längre sikt vid behov
komplettera sin utbildning på till exempel komvux eller inleda
studier på högre nivå.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 3 juni 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.
Utredningens förslag kommer inte att ha någon direkt påverkan på
arbetsmarknadsnämndens egen verksamhet, men i förlängningen
riskerar de elever som inte klara skolan vara i behov av
arbetsmarknadsinsatser i större utsträckning än de som klarar skolan
vilket då påverkar nämndens ansvarsområde. Det är glädjande att
utredningen förordar insatser för alla stället för särlösningar. Vi
instämmer i utgångspunkten att det är skolans förmåga att möta
varje enskild elevs behov i undervisningen, och att kunna
kompensera för olikheter i elevers förutsättningar, som är
avgörande för hur elever lyckas. Redan idag så har alla skolor
enligt skollagen skyldighet att ge extra stöd till den elev som
behöver det. Och alla barn ska ges den ledning och stimulans som
de behöver, för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt.
Faktorer för att möjliggöra detta kan alltid behövas förbättras.
Vi ställer oss positiva till de insatser som presenteras i utredningen.
Men vi menar at det också behövs mer resurser till skolorna för att
uppnå den kvalitet som krävs. Frivillighet och motivation är ofta
nödvändiga delar för att klara av studierna framgångsrikt och ett
stärkt motivationsarbete kan säkert göra skillnad, men även för det
behövs tillräckliga resurser. Tidiga och preventiva insatser
förhindrar att elever hinner halka efter i sin kunskapsutveckling och
det är långsiktigt kostnadseffektivt jämfört med de kostnader som
uppstår för de som inte klara skolan och senare inte kan får ett
arbete och bli självförsörjande. Därför krävs en bred satsning på
grundskolan för att den ska bli bättre på att möta de särskilda
utmaningar som gruppen nyanlända elever har.
Vi delar uppfattningen att det främst är undervisningens
utformning, kvalitet och genomförande som är avgörande eller har
minst lika stor betydelse som mer tid. Men elever med kort
bakgrund i svensk skola tillhör de som kan behöva erbjudas mer tid
och möjligheten att anpassa undervisningens innehåll för att i högre
utsträckning nå behörighet. Och där det inte lyckas behöver det
finnas en vuxenutbildning som ger alla en andra chans.
Ersättaryttrande
Ersättaren Farida Al-Abani (Fi) lämnade följande ersättaryttrande.
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stärkt motivationsarbete kan säkert göra skillnad, men även för det
behövs tillräckliga resurser. Tidiga och preventiva insatser
förhindrar att elever hinner halka efter i sin kunskapsutveckling och
det är långsiktigt kostnadseffektivt jämfört med de kostnader som
uppstår för de som inte klara skolan och senare inte kan får ett
arbete och bli självförsörjande. Därför krävs en bred satsning på
grundskolan för att den ska bli bättre på att möta de särskilda
utmaningar som gruppen nyanlända elever har.
Vi delar uppfattningen att det främst är undervisningens
utformning, kvalitet och genomförande som är avgörande eller har
minst lika stor betydelse som mer tid. Men elever med kort
bakgrund i svensk skola tillhör de som kan behöva erbjudas mer tid
och möjligheten att anpassa undervisningens innehåll för att i högre
utsträckning nå behörighet. Och där det inte lyckas behöver det
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Handlingar i ärendet
 479961 Yttrande över remiss av "Kampen om tiden - mer tid
till lärande" (SOU 2021:30)
 AMF 2021/531-2 Remiss av Kampen om tiden - mer tid till
lärande (SOU 2021:30) - Betänkande av Utredningen om
mer tid till undervisning, KS 2021/671
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Beslutsärenden

§7
Svar på skrivelse om hur ska staden möta den allt mer
växande ungdomsarbetslösheten
AMF 2021/457

Beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att hänvisa till
förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsförvaltningen har från Andrea Törnestam m.fl. (S),
Anna Lundgren m.fl. (V) och Farida Al-Abani (Fi) mottagit en
skrivelse som lyfter frågor om vilka insatser och åtgärder som
skulle kunna motverka den ökande ungdomsarbetslösheten.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 3 juni 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.
Vi vill tacka förvaltningen för svar. Vi ser det arbete som
förvaltningen och dess medarbetare har lagt ner och lägger ner för
att stockholmare ska vara i arbete eller studier. Det är bra
verksamheter som bedrivs.
Resurser saknas inte, Stockholm har fått extra statliga medel för att
stärka arbetet mot ungdomsarbetslösheten och möjliggöra för fler
unga att få första kontakt med arbetsmarknaden genom feriejobb.
Det vi däremot fortfarande saknar är den politiska riktningen för hur
Stockholm ska återstarta och för hur ungdomsarbetslösheten ska
brytas.
Ersättaryttrande
Ersättaren Farida Al-Abani (Fi) lämnade följande ersättaryttrande.
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§8
Skrivelse om att uppdatera nämndens pris
Återremitterat ärende
2020/00963

Beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att godkänna
förvaltningens förslag som svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Stadens Nelson Mandela-pris instiftades 1998. I en skrivelse från
arbetsmarknadsnämnden gavs arbetsmarknadsförvaltningen i
oktober 2020 i uppdrag att ta fram ett förslag på
nomineringsförfarande och urvalsgrunder för ett pris som tydligare
syftar till att uppmärksamma aktörer som jobbar för att främja
integration, inkludering och möten mellan stockholmare i linje med
Stockholms stads vision och mål. Utifrån uppdraget lämnade
förvaltningen i februari 2021 ett svar på skrivelsen.
Arbetsmarknadsnämnden beslutade på nämndsammanträde i
februari 2021 att återremittera ärendet till förvaltningen, med
uppdrag att återkomma med förslag på process för att utse den jury
som i förvaltningens tjänsteutlåtande föreslås utse pristagaren, samt
att utreda frågan om namn på priset.
Arbetsmarknadsförvaltningen har sett över och prövat andra namn
på arbetsmarknadsnämndens årliga pris, vilket bör vara neutralt,
inte väcka anstöt men samtidigt vara välkänt och väcka positiva
associationer. Namnet bör även tydligt symbolisera engagemang
och ett gediget arbete för att skapa inkludering, och vara hållbart
över tid. Utifrån dessa förutsättningar identifierar förvaltningen att
det är en utmaning att hitta ett likvärdigt namn som skulle kunna
bidra till att stärka prisets varumärke och innebörd, då Nelson
Mandela är ett välkänt namn med tydlig positiv association.
Förvaltningen förslag är därmed att behålla befintligt namn men att
det till namnet kopplas en bisats som förtydligar syftet med priset:
Nelson Mandela-priset – för ett inkluderande Stockholm.
Initiativ nomineras till priset via Stockholms stads hemsida genom
ett webbformulär. En arbetsgrupp med tjänstepersoner på
förvaltningen bereder inkomna nomineringar. Dessa rangordnas
efter hur väl urvalskriterierna uppfylls. För de tre högst rangordnade
initiativen görs en översiktlig bakgrundskontroll, för att säkerställa
seriositet och att initiativet uppfyller de krav som specificeras i
nämndens checklista för samverkan med externa aktörer.
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En jury tar del av samtliga nominerade som uppfyller kriterierna
och utser slutlig vinnare. Arbetsmarknadsnämnden utser
medlemmar till juryn efter förslag på representanter från
arbetsmarknadsförvaltningen. Representanterna är personer som
företräder organisationer som arbetar aktivt med ett
inkluderingsperspektiv. Representanterna fördelas på två personer
som företräder näringsliv, två personer från organisationer inom
civilsamhället samt föregående års pristagare.
Kriterier för priset uppdateras till:
 att initiativet har gjort särskilt goda insatser för
utrikesföddas inkludering i Stockholms stad
 att initiativet skapar inkludering och skapar möten mellan
nya och etablerade stockholmare i ett befintligt sammanhang
 att det finns en beskrivning och motivering av initiativet
 hur många som omfattas/påverkas av initiativet
 hur initiativet främjar demokrati och delaktighet
 hur initiativet tar tillvara på stockholmares engagemang och
kreativitet
Prissumman förslås att höjas från 50 000 kr till 100 000 kr.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 3 juni 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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Anmälningsärenden

§9
Månadsrapport för maj 2021
2020/01159

Beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden godkände månadsrapporten och
beslutade att lägga den till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar en budget i balans för
nämndens verksamhet.
Årets investeringsutgifter beräknas uppgå till 4,0 mnkr, vilket är
enligt budget.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 10 juni 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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§ 10
Anmälan av beslut om deltagande i Kvalitetsutmärkelsen
2021
AMF 2021/486

Beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att godkänna anmälan
av beslut om deltagande i kvalitetsutmärkelsen 2021.
Sammanfattning av ärendet
Kvalitetsutmärkelsen i Stockholms stad är en stimulans och
uppmuntran i arbetet med kvalitetsutveckling, samtidigt som det ger
staden möjlighet att lyfta fram förebilder och goda exempel.
Frågorna i Kvalitetsutmärkelsen kan också användas som ett
utvecklingsverktyg för verksamheten. Genom att delta i
Kvalitetsutmärkelsen synliggör verksamheten sitt systematiska
kvalitetsarbete. Genom ett systematiskt kvalitetsarbete, med givna
resurser, ska största möjliga nytta åstadkommas för stockholmarna.
Erfarenheterna från Kvalitetsutmärkelsen visar att genom att arbeta
med verksamhetsutveckling skapas, förutom god kvalitet,
arbetsglädje och engagemang hos stadens medarbetare.
Den 23 november 2021 hålls, om det är möjligt utifrån pandemin,
en högtidlig prisutdelningsceremoni i Stadshuset, Blå Hallen där
vinnarna av Kvalitetsutmärkelsen får, förutom ära och
uppmärksamhet, ett diplom och en prischeck som ska användas till
att utveckla verksamheten vidare.
Inom arbetsmarknadsförvaltningen har enheterna Insatser, Stöd och
Ungdomsanställningar som båda tillhör avdelning Jobbtorg
Stockholm, skickat in tävlingsbidrag till Kvalitetsutmärkelsen 2021.
Med anledning av detta föreslås arbetsmarknadsdirektören att
besluta om att godkänna deltagandet, och därefter anmäls beslutet
till arbetsmarknadsnämnden.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 3 juni 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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§ 11
Anmälan av protokoll från arbetsmarknadsnämndens
sammanträde
Beslut
Arbetsmarknadsnämnden lägger följande ärende till handlingarna:
Arbetsmarknadsnämndens protokoll från den 18 maj 2021, justerat
den 24 maj 2021.
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§ 12
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 9 juni
2021, justeras den 18 augusti 2021.
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§ 13
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 2021/266, AMF 2021/489,
AMF 2021/523, AMF 2021/551, inom området personal med dnr,
AMF 2021/557, samt inom allmänna ärenden med dnr AMF
2021/542,
Inkomna och upprättade ärenden samt handlingar till och med den 3
juni 2021.
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§ 14
Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppens möte
AMF 2021/25

Beslut
Arbetsmarknadsnämnden lägger följande ärende till handlingarna:
Protokoll från förvaltningsgruppens möte den 10 juni 2021, justerat
den 11 juni 2021.

Arbetsmarknadsnämnden

Övriga frågor

§ 15
Nämndens frågor
Sammanfattning av ärendet
Inga frågor från nämnden anmäldes.

Protokoll nr 5/2021
Sida 22 (23)
2021-06-15

Arbetsmarknadsnämnden

Protokoll nr 5/2021
Sida 23 (23)
2021-06-15

§ 16
Förvaltningsinformation
Beslut
På grund av tekniska problem då det digitala mötet stängdes ned
beslutade Ordföranden Karin Ernlund (C) tillsammans med vice
ordförande Salar Rashid (S) att avsluta sammanträdet kl. 16:30
Sammanfattning av ärendet
Av budget för 2021 framgår att ”Arbetsmarknadsnämnden ansvarar
även för upphandling av förmedlingstjänster avseende
ställföreträdare samt upprättande av stadens förvaltarenhet”.
Förvaltningschefen informerade om förvaltningens inledande arbete
med uppdraget.

