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§1
Sammanträdets öppnande och godkännande av
föredragningslista
Ordföranden Karin Ernlund (C) öppnade sammanträdet och
föredragningslistan godkändes.
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§2
Val av protokollsjusterare och tid för justering av
protokollet
Ordföranden Karin Ernlund (C) och tjänstgörande ersättaren Alma
Carlsson (S) utsågs att justera dagens protokoll. Protokollet ska
justeras senast den 30 september 2022.
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§3
Beslut om närvarorätt för personalföreträdare
Ingen personalföreträdare närvade vid dagens sammanträde.
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§4
Yttrande över remiss av Betänkandet En modell för att
mäta och belöna progression inom sfi (SOU 2022:17)
Remiss från kommunstyrelsen dnr. KS 2022/799
AMF 2022/599

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 betänkandet En modell för
att mäta och belöna progression inom sfi (SOU 2022:17) till
arbetsmarknadsnämnden för yttrande.
En särskild utredare fick i december 2020 i uppdrag att föreslå hur
en ersättning till utbildningsanordnare i sfi som baseras på
uppnådda språkresultat, en så kallad sfi-peng, skulle kunna
utformas. I utformningen av förslagen skulle olika individers
förutsättningar och andra faktorer som påverkar progression
beaktas. Utredningen skulle också analysera möjliga
standardiserade och oberoende mätinstrument för värdering av
språkresultat samt hur progressionen skulle mätas som underlag för
en sfi-peng.
För att kunna mäta elevers språkförmåga föreslås ett nytt
bedömningsinstrument som ska bestå av två komponenter: ett
progressionstest och en träningsmiljö i form av ett lärverktyg. Det
ska vara obligatoriska för alla sfi-elever att göra testet om inte
rektor beslutar att synnerliga skäl föreligger. Läraren ska ansvara
för att en elev anmäls till progressionstestet när han eller hon
närmar sig kursslut. Testet ska vara uppbyggt i olika delprov som
föreslås bygga på automatiserad bedömning i olika grad och vara
adaptiva. Testresultaten ska därefter användas i en mervärdesmodell
som syftar till att skatta mervärdet en anordnare bidragit med. Då
den digitala kompetensen varierar bland sfi-elever och för att få
tillförlitliga provresultat anser utredningen att progressionstestet
måste kombineras med ett digitalt lärverktyg. På så sätt kan
eleverna få träna i en testliknande situation.
Utredningen föreslår vidare att ansvaret för genomförandet av testet
ska ligga hos huvudmannen för utbildningen. För det fall en
kommun har sfi-utbildning på entreprenad ska testningen
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fortfarande vara huvudmannens ansvar. Ersättningen, så kallad sfipeng, föreslås betalas ut utöver befintlig finansiering av sfi via ett
stadsbidrag. Ersättningen ska baseras på progressionstestets resultat
och ska premiera utbildningsanordnare som når ett högt mervärde
enligt en mervärdesskattning. Utredningen föreslår att den årliga
rörliga ersättningen till anordnarna ska ligga på 1 procent av den
totala kostnaderna för sfi i riket.
Arbetsmarknadsförvaltningen instämmer i utredningens bedömning
om att det behövs mer systematiserad uppföljning och databaserad
analys inom sfi. Det vore även värdefullt med ett nationellt
oberoende mått på språkprogression som skulle kunna användas för
systematiskt kvalitetsarbete, kontroll och utvärdering. Förvaltningen
anser dock att förslagen är mer resurskrävande än vad utredningen
beräknat för. De ökade administrativa kraven på huvudman och
lärare har inte heller beaktats i tillräcklig uträckning. Stockholms
stad hade 2021 cirka 16 500 elever i sfi. Progressionstestet ska
genomföras vid flera tillfällen under utbildningen. Förutom all
teknisk utrustning och lokaler skulle Stockholms stad behöva
anställa flera testledare och samtalsledare som utredningen föreslår
ska vara involverade i testet. Förvaltningen vill i sammanhanget
påminna om att det råder brist på lärare i svenska som andraspråk.
Vad gäller automatiserad och algoritmisk bedömning ser
förvaltningen stor potential i det men det finns nackdelar med
adaptiva prov och AI-komponenter som borde beskrivits mer i
utredningen. Bedömningsinstrument innehåller även
personuppgiftsbehandlingar där rättsläget inte är helt klarlagt.
Utredningen tar inte heller upp olika vägval kring tekniska
lösningar såsom molntjänst alternativt on-prem för system och
videoverktyg eller dataskydd. Juridiska frågor kopplat till
personuppgiftsbehandlingar och dataskydd bör utredas om sfipengsmodellen ska implementeras.
Förvaltningen anser att det finns ett behov av att förtydliga
detaljerna i ett antal förslag och flera konkretiseringar är
överskjutna till myndigheter eller universitet att bereda vidare. Det
är därför svårt att göra en bedömning av förslagens sammantagna
konsekvenser och mervärde. Avgörande för provens legitimitet är
hur lärare och elever kommer uppleva ett parallellt provsystem med
både nationella prov och progressionstest. Det finns en uppenbar
risk för att studierna i sfi kommer att få ägnas mycket åt att klara
proven vilket borde analyserats mer i utredningen.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 8 september 2022.
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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 Martin Westmont (SD) lämnade följande särskilda
uttalande.
Vi välkomnar förslaget om att implementera nya
bedömningsinstrument för att mäta individers kunskapsnivå inom
sfi. Vi anser dock att testen ska vara obligatoriska för alla och
rektorer ska ej kunna ta beslut om att vissa inte behöver genomföra
proven. Risken är överhängande att de som är i störst behov av
hjälp hamnar mellan stolarna om testen inte är obligatoriska för alla
som undervisas i sfi. Vi vill även se regelbundna kontroller av sfiundervisningen för att säkerhetsställa en hög undervisningsnivå.
Den naturliga och vardagliga kontakten med det svenska språket
saknas i mångas vardag. Därför är det i många fall inte kunskaper i
modersmålet som behöver stärkas utan kunskaperna i svenska.
Bristfälliga kunskaper i det svenska språket medför stora
svårigheter att kunna fullfölja en utbildning. Det underlättar inte
heller möjligheterna till att kunna få ett arbete eller att känna sig
inkluderad i det svenska samhället. Här spelar sfi-undervisningen en
viktig roll. Utöver det så delar vi förvaltningens bedömning att
flertalet förslag måste förtydligas och att flera konkretiseringar går
vidare till berörda myndigheter för vidare beredning.
Handlingar i ärendet
 AMF 2022/599-2 Yttrande över remiss av Betänkandet En
modell för att mäta och belöna progression inom sfi (SOU
2022:17)
 AMF 2022/599-1.3 En modell för att mäta och belöna
progression inom sfi

Arbetsmarknadsnämnden

Protokoll nr 7/2022
Sida 8 (23)
2022-09-20

§5
Yttrande över remiss av betänkandet I mål – vägar vidare
för att fler unga ska nå målen med sin
gymnasieutbildning (SOU 2022:34)
Remiss från kommunstyrelsen dnr 2022/803
AMF 2022/602

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 I mål – vägar vidare för
fler unga att nå målen med sin gymnasieutbildning (SOU 2022:34)
till arbetsmarknadsnämnden för yttrande.
En särskild utredare fick i april 2021 i uppdrag att föreslå åtgärder
för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning, antingen
i gymnasieskolan eller inom den kommunala vuxenutbildningen,
komvux. Den del av utredningens uppdrag som rör
vuxenutbildningen var att analysera och föreslå hur övergången till
komvux kan underlättas. Utredningen skulle också vid behov
föreslå andra åtgärder som kan underlätta för fler att nå målen med
sin gymnasieutbildning.
Utredningen konstaterar i sin analys av övergångar mellan
gymnasie- och gymnasiesärskolan och komvux, att det finns behov
av att skapa bättre förutsättningar för sömlösa övergångar mellan
skolformerna för den elev som inte uppnår målen för examen under
gymnasietiden. Utredningen pekar på samverkan mellan
skolformerna som central för att kunna undanröja de hinder som
idag finns för smidiga övergångar. Studie- och yrkesvägledningen
lyfts som en viktig funktion och förutsättning. En kontinuerlig
fortbildning av studie- och yrkesvägledarna bör ordnas av
huvudmännen för att säkerställa tillräcklig kompetens om
alternativa vägar efter gymnasiet för den som inte ännu klarat sin
examen. Utredningen föreslår att ett avslutande samtal införs för de
elever som lämnar gymnasieskolan med ett studiebevis eller som
avbryter sina gymnasiestudier i förtid. Ett sådant samtal ska också
erbjudas samtliga avgångselever i gymnasiesärskolan.
Utredningen lyfter vidare behovet av elevhälsa och stärkt stöd inom
komvux. Bakgrunden till bedömningen är att målgruppen för
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komvux under lång tid förändrats på grund av förändringar i
samhället och övriga omvärlden. Med förändrad målgrupp kommer
förändrade behov och förutsättningar hos eleverna. Behoven av
specialpedagogiskt stöd och anpassningar är större nu än tidigare.
Utifrån en pågående kartläggning som genomförs av Skolverket
föreslås en ny utredning tillsättas för att få en bild av det samlade
behovet inom komvux.
Arbetsmarknadsförvaltningen instämmer i utredningens bedömning
av behoven men menar att behoven är tydliga och synliga redan
idag. Flera utredningar har tidigare pekat på behoven och
förvaltningen ser inte att ännu en utredning skulle komma fram till
andra slutsatser. Arbetsmarknadsförvaltningen ser behov av att
denna fråga hanteras ytterst skyndsamt.
Gällande övergångar från gymnasiet- och gymnasiesärskolan till
komvux har arbetsmarknadsförvaltningen god erfarenhet av
samverkan mellan skolformer och mellan ansvariga förvaltningar.
Förvaltningen håller också med utredningen om att mer kan göras
för att förbättra förutsättningarna ännu mer. Viktigt är dock att inte
lägga all fokus och ansvar på studie- och yrkesvägledarna utan att
involvera hela skolan i arbetet med att ge eleverna rätt
förutsättningar för att klara sina studier. Ett avslutande och
vägledande samtal är bra men det måste baseras på tidigare insatser
och förebyggande och främjande arbete för eleven.
Samverkan mellan skolformer och berörda förvaltningar är viktigt
för att skapa förutsättningar för övergångar. Genom samverkan kan
också insatser som skulle kunna underlätta för elever att nå målen
för sin gymnasieutbildning utifrån sina behov och förutsättningar
enklare kunna genomföras. Sådana insatser kan vara att till exempel
att fullfölja gymnasieutbildningen på komvux istället för i
gymnasieskolan.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 8 september 2022.
Beslutsgång
Ordföranden Karin Ernlund (C) föreslog, med instämmande från
samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 AMF 2022/602-2 Yttrande över remiss av betänkandet I mål
- vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin
gymnasieutbildning (SOU 2022:34)
 AMF 2022/602-1.2 Remiss av Remiss av betänkandet I mål vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin
gymnasieutbildning (SOU 2022:34), KS 2022/803
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§6
Yttrande över remiss av Funktionshindersråden
Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2021/1716
AMF 2022/566

Beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att hänvisa till
förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över
remissen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat remissen Funktionshindersråden
(dnr KS 2021/1716) till arbetsmarknadsnämnden för yttrande.
Remissen har även skickats till samtliga funktionshinderråd inom
staden, berörda nämnder och bolag samt berörda
intresseorganisationer.
Stadsledningskontoret har utifrån uppdrag från kommunfullmäktige
genomfört en utredning om hur delaktigheten och inflytandet kan
stärkas för stadens råd för funktionshinderfrågor. Utredningsarbetet
har utmärkts av att i dialog med representanter från
funktionshindersrörelsen i Stockholms stad samt stadens
förvaltningar och bolag fånga hur rådens arbetssätt och organisation
kan bli mer ändamålsenliga.
Utredningen föreslår förändring i antalet råd samt antalet ledamöter
i vissa råd. Vidare föreslår utredningen en förändring i
nomineringsprocessen samt att kommunstyrelsen ska ges i uppdrag
att ta fram ett förslag som innebär att ledamöter i råd för
funktionshinderfrågor erhåller ersättning för förlorad arbetsinkomst
vid rådens sammanträden.
Utredningens samlade förslag och åtgärder bedöms sammantaget ge
förutsättningar för att ge råden en mer strategisk roll i att stödja och
ge råd i planering och genomförande av stadens arbete. De nya
arbetssätten förväntas bli mer relevanta och ge avtryck i en
verksamhetsutveckling som utmärks av att leva upp till de
mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.
Synpunkter från arbetsmarknadsnämndens råd för
funktionshinderfrågor finns som bilaga till tjänsteutlåtandet. Rådets
remissvar kommer även att skickas in till kommunstyrelsen
fristående från nämndens yttrande.
Arbetsmarknadsförvaltningen ser i stort positivt på utredningens
föreslagna förändringar men bedömer att arbetssätten för råden, i
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syfte att öka rådens möjlighet till inflytande, behöver förtydligas
och i viss mån förändras. Förvaltningen anser också att även råd för
fackförvaltningarna behöver minska i antal, samt att de bör vara
tydligt och enhetligt vad som avses med distribution av handlingar
till råden.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den
8 september 2022.
Beslutsgång
Ordföranden Karin Ernlund (C) föreslog, med instämmande från
samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Särskilt uttalande
Ledamoten Erik Persson m.fl (S) lämnade följande särskilda
uttalande.
Det är bra att försök görs för att tydliggöra funktionshinderrådens
roll och för att stärka rådens delaktighet. Uppdraget att se över
rådens arbete togs redan år 2018 när kommunfullmäktige beslutade
om Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med
funktionsnedsättning 2018 -2023.
I överlag är förslagen till förändringar bra. Men för att säkerställa
att ändringarna leder till en ökad delaktighet och ett tydligare
uppdrag behöver det framgå att en utvärdering ska göras efter en
tid. Det är av stor vikt att målsättningen med förändringarna uppnås.
Därför måste staden vara lyhörd för synpunkter som inkommer från
ledamöter i råden och från funktionshindersorganisationer under
resans gång. Det är även viktigt att positiva arbetssätt sprids mellan
råden.
Särskilt uttalande
Ledamoten Rashid Mohammed m.fl (V) lämnade följande särskilda
uttalande.
Vi tackar staden för en bra utredning och välkomnar förslag på
ändringar av funktionshinderrådens instruktion och organisation.
Det viktigaste är att de föreslagna förändringarna ökar rådens
inflytande och påverkansmöjlighet i staden. Vi är positiva till att det
tillkommer nya skrivningar i instruktionen som förtydligar vilken
roll och funktion som funktionshinderråden har i organisationen.
Det är också bra att ledamöterna nu får möjlighet till ersättning för
förlorad arbetsinkomst och vi hoppas att det kommer att förenkla
rekryteringen till råden.
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Vi anser att det bör finnas medel till nomineringssamordningen som
Funktionsrätt Stockholm föreslås ha ansvar för. Vi tror att det skulle
underlätta för föreningen att bredda målgruppen och därigenom att
få en ökad representation i rådens sammansättning, exempelvis ur
ålders- och hemvistsynpunkt. En bred representation är viktig för att
på bästa sätt tillvarata de olika infallsvinklar som finns inom
funktionsrättsrörelsen.
En central aspekt för att öka funktionshindersrådens delaktighet i
beslut är att råden delges information i tid. Det behövs en tydlig
plan för rådens arbetsgång och hur information, kunskap och
erfarenheter ska delas. Vi ser att råden ibland får möjlighet att uttala
sig om ärenden först efter att nämnder fattat beslut om dessa vilket
är problematiskt. Staden måste se till att råden ges de rätta
förutsättningarna att ha inflytande över ärenden och processer i ett
tidigare skede så att det synkar med den politiska beslutsprocessen.
Det är viktigt att det finns en tydlig plan för hur de nya arbetssätten
ska implementeras så att rådens funktion blir likställd över staden
och mellan nämnder. Vi hade gärna sett ett samordningsuppdrag på
stadsövergripande nivå för att säkerställa att omorganisationen får
ett bra utfall i hela organisationen. Det uppdraget skulle förslagsvis
kunna ges till funktionshindersombudsmannen eller annan instans
som bedöms lämplig.
Handlingar i ärendet
 AMF 2022/566-4 Yttrande över remiss av
Funktionshindersråden
 AMF 2022/566-3 Svar på remiss av Funktionshindersråden
från arbetsmarknadsnämndens råd för funktionshinderfrågor
 AMF 2022/566-1.1 SLKs tjänsteutlåtande Funktionshindersrådens arbetssätt och organisation, KS
2021/1716
 AMF 2022/566-1.2 Bilaga 2 - Instruktion för
kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor
 AMF 2022/566-1.3 Bilaga 1 - Råd för
funktionshindersfrågor - en utredning om hur delaktigheten
och inflytandet kan stärkas
 AMF 2022/566-1.4 Bilaga 3 - Instruktion för bolags- och
nämndanknutna råd för funktionshinderfrågor
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§7
Tertialrapport 2, 2022 för arbetsmarknadsnämnden
Omedelbar justering
AMF 2021/963

Beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden begärde en budgetjustering för en
minskning av intäktskravet för Statsbidrag för
flyktingmottagande om 9,4 mnkr, en ökning av Statsbidrag
för Etableringscentrum om 5,2 mnkr samt ökade intäkter
från Skolverket om 5,0 mnkr.
2. Arbetsmarknadsnämnden begärde en budgetjustering för
ökade prestationer inom vuxenutbildning om 80,1 mnkr.
3. Arbetsmarknadsnämnden begärde en budgetjustering för
merkostnader avseende gymnasieelever som av särskilda
skäl skrivs in i vuxenutbildning om 3,3 mnkr.
4. Arbetsmarknadsnämndens fastställde väsentligt belopp för
periodiseringar till 100 000 kr.
5. Arbetsmarknadsnämnden godkände Tertialrapport 2 med
delårsbokslut och överlämnar den till kommunstyrelsen.
6. Arbetsmarknadsnämnden justerade paragrafen omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Sammantaget bedömer arbetsmarknadsnämnden i Tertialrapport 2
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 har tagits bort, takten för återöppnande är hög och
arbetsmarknaden har stärkts och efterfrågan på arbetskraft är hög.
Återhämtningen i de delar av arbetsmarknaden där nämndens
målgrupper vanligtvis kan konkurrera om jobben har utvecklas
positivt och har gynnar delar av nämndens målgrupper. Andelen
aspiranter som får arbete ökar och ligger under mätperioden över
målen. Samtidigt noteras att arbetsgivare i ökad utsträckning väljer
att anställa på tidsbegränsade anställningar med hänvisning till det
osäkra konjunkturläget och osäkerheten om hur ekonomin och
efterfrågan kommer att utvecklas. Detta kan komma att påverka
nämndens måluppfyllelse.
Reformeringen av Arbetsförmedlingen fortgår och nämnden arbetar
kontinuerligt med att utveckla och anpassa samverkan och
samverkansformer utifrån myndighetens uppdrag för att stadens
insatser ska komplettera och stärka för de gemensamma
målgrupperna. Ett arbete har inletts för att revidera och uppdatera
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den samverkansöverenskommelsen som finns mellan staden och
Arbetsförmedlingen.
Nämnden noterar att antalet nyinskrivna på Jobbtorg Stockholm
med ekonomiskt bistånd fortsätter att minska jämfört med
motsvarande period 2021. Orsakerna till denna utveckling
analyseras löpande. En delförklaring är att färre stockholmare
beviljas försörjningsstöd med arbetslöshet som grund, vilket i sin
tur kan förklaras av den goda arbetsmarknaden. En stundande
lågkonjunktur kan komma att påverka antalet inskrivna.
Intresset för studier och elevantalet inom yrkeshögskola och
komvux har återgått till nivåer som gällde innan pandemin.
Möjligheterna att få arbete och praktik/APL har också stärkts. Ett
pågående arbete med att ta tillvara erfarenheterna från pandemin
och utveckla digital teknik och stärka digital kompetens fortgås. Det
finns stor efterfrågan på gymnasialt yrkesutbildade och
kompetensbristen är inom flera sektorer och branscher stor.
Nämnden arbetar löpande för att anpassa utbud och innehåll i
utbildningarna till arbetsgivarnas efterfrågan. Dock är intresset från
studerande lågt – trots goda arbetsmarknadsutsikter – och det är
vanligt att utbildningarna inte kan starta på grund av för få sökande.
Det krävs fortsatt samverkan, nytänkande och uthållighet för att
tillsammans med branscher och arbetsgivare göra nämndens
skolunderbyggnader kända och för att öka yrkenas attraktivitet.
Nämnden samverkar genom Etableringscentrum med
socialnämnden för att stärka mottagandet av nyanlända och för att
korta etableringstiden i Welcome House. På Etableringscentrum har
det bildats ett särskilt team som arbetar med flyktingar från
Ukraina.
Nämndens arbete med de uppsökande uppdragen påverkades i hög
grad av restriktionerna under pandemin. När möjligheterna att
träffas begränsades påverkades möjligheterna att bygga goda
relationer och förtroende. Nämnden konstaterar att resultaten
förbättrats betydligt när det åter blivit möjligt att träffas. Särskilt
glädjande är synbart goda resultat inom ramen för KAA och
nämndens projekt ”Utvecklat stöd för unga” på Järva.
Det är fortsatt många positiva resultat i nämndens verksamheter och
måluppfyllelsen är god. Utvecklingstakten är hög, och metoder och
insatser utvecklas och implementeras löpande. Nämnden arbetar
också aktivt med att finna kompletterande finansiering för
metodutveckling. Uppföljning och utvärdering är centrala för att
säkerställa att utvecklingsarbetet leder till önskade resultat. Resultat
och effekter blir i regel synliga efter en tid. För att säkerställa att
justeringar varefter vunna erfarenheter görs, följs arbetet noga.
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Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 14 september 2022.
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.
Förvaltningen har inkommit med tertialrapport 2 2022 för
arbetsmarknadsnämnden. Kriget i Ukraina skapar utmaningar för
stadens verksamheter och det är viktigt att vi kan bistå dessa
flyktingar som befinner sig i vårt närområde med stöd och hjälp.
Pandemin har mattats av men utvecklingen står idag på många sätt
vid ett vägskäl. Återhållsamhet och vaksamhet är därför av
betydelse i stadens verksamheter då vi idag inte vet hur det kommer
att se ut närmaste tiden.
Vi anser att det är en felaktig strategi att arbetsmarknadsnämnden
tillhandahåller arbetsmarknadsinsatser genom Jobbtorg Stockholm.
Det är Arbetsförmedlingen som bär det övergripande ansvaret för
att arbetslösa kommer i arbete. Av den huvudsakliga anledningen
anser vi att behovet av olika kommunala åtgärder är kraftigt
begränsat. Jobbtorg Stockholm är en sådan åtgärd som dessutom är
väldigt kostsam. Sverigedemokraterna eftersöker en mer konkret
handlingsplan om vad man gör från förvaltningens sida för att bistå
våra företagare. 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 verka och utveckla sina
verksamheter i Stockholms stad. För att ta del av våra inriktningar i
sin helhet för arbetsmarknadsnämnden hänvisar vi till vår
reservationsbudget för 2022.
Handlingar i ärendet
 AMF 2021/963-22 Tertialrapport 2, 2022 för
arbetsmarknadsnämnden
 AMF 2021/963-18 Bilaga till Tertialrapport 2, 2022 Balans- och resultaträkning
 AMF 2021/963-19 Bilaga till Tertialrapport 2, 2022 Uppföljning av budget 2022
 AMF 2021/963-20 Bilaga till Tertialrapport 2, 2022 Projektbilaga
 AMF 2021/963-21 Bilaga till Tertialrapport 2, 2022 Uppföljningsrapport näringsliv
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§8
Fyllnadsval till rådet för funktionshinderfrågor
2018/00507

Beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att välja Ahmed Cherif
som ledamot i nämndens råd för funktionshinderfrågor för
perioden 2022-06-15 till 2022-12-31.
2. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att justera paragrafen
omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsförvaltningen har fått in en nominering av ny
ledamot till rådet för funktionshinderfrågor. Nominering kommer
från Funktionsrätt Stockholms stad och avser Ahmed Cherif.
Perioden som Ahmed Cherif föreslås vara ledamot är 2022-06-15
till 2022-12-31.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 8 september 2022.
Beslutsgång
Ordföranden Karin Ernlund (C) föreslog, med instämmande från
samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 2018/00507-12 Fyllnadsval till rådet för
funktionshinderfrågor
 2018/00507-13 Fyllnadsnominering till
arbetsmarknadsnämndens funktionshindersråd 2019-2022 publik version
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§9
Anmälan av beslut fattade på delegation samt inkomna
och upprättade ärenden
AMF 2022/8

Arbetsmarknadsnämnden la sammanställningen av
delegationsbeslut samt listan för inkomna och upprättade ärenden
till handlingarna.
Handlingar i ärendet
 AMF 2022/8-60 Anmälan av beslut av tjänsteman enligt
delegation till AMN 7 - 220920
 AMF 2022/8-59 Inkomna och upprättade ärenden samt
handlingar till AMN 7 - 220920
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§ 10
Anmlän av protokoll från föregående
arbetsmarknadsnämnd
AMF 2022/8

Arbetsmarknadsnämnden la protokollet från
arbetsmarknadsnämnden den 23 augusti 2022 till handlingarna.
Handlingar i ärendet
 AMF 2022/8-56 Protokoll AMN 220823 - §§1-14
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§ 11
Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor
AMF 2022/67

Arbetsmarknadsnämnden la protokollet från rådet för
funktionshinderfrågor den 14 september 2022 till handlingarna.
Handlingar i ärendet
 938551 Protokoll FHR 220914
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§ 12
Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppen
AMF 2022/9

Arbetsmarknadsnämnden la protokollet från förvaltningsgruppen
den 15 september 2022 till handlingarna.
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§ 13
Nämndens frågor
Följande skrivelser överlämnades till nämnden för beredning
 Skrivelse avseende arbetsmarknadsnämndens verksamheter,
AMN 2022/755
Martin Westmont (SD)
 Skrivelse avseende dyra insatser från Jobbtorg som ges
parallellt av privata aktörer till en och samma emottagande
person, AMN 2022/754
Martin Westmont (SD)
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§ 14
Förvaltningsinformation
Ingen information lämnades.
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