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(Ersätter Kfs 2017:04)
1§
För nämnden gäller utöver vad som föreskrivs i detta reglemente även
reglemente med allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder.
Nämndens uppgifter
2§
Arbetsmarknadsnämnden ansvarar för kommunövergripande arbetsmarknadsfrågor.
Nämnden svarar för verksamheten vid stadens jobbtorg. Inom detta
område fullgör nämnden socialtjänstuppgifter.
3§
Arbetsmarknadsnämnden ansvarar för kommunövergripande flyktingfrågor där detta inte ankommer på socialnämnden.
Nämnden ansvarar även för samordning av stadens arbete med
mottagande och etablering av nyanlända när detta inte ankommer på annan
nämnd.
Nämnden ansvarar för stöd, samordning och återsökning av statsbidrag
för stadsdelsnämndernas räkning för deras kostnader avseende
asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn och unga.
4§
Nämnden svarar för att tillhandahålla samhällsorientering för nyanlända
invandrare genom ett för Stockholmsregionen kommungemensamt kansli
för administrativ samordning av dessa frågor.
5§
Nämnden är styrelse för och handhar de uppgifter som enligt lag eller annan
författning ankommer på kommuns styrelse för det offentliga skolväsendet
för vuxna avseende kommunal vuxenutbildning (komvux) inklusive
undervisning i svenska för invandrare (sfi) samt särskild utbildning för
vuxna (särvux).
Nämnden handhar vidare de uppgifter som enligt skollagen 29 kap. 9 §
(2010:800) ankommer på kommun avseende det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar som inte fyllt 20 år.
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Nämnden är vårdgivare för elevhälsa inom vuxenutbildning.
6§
Nämnden ska på beställning av andra nämnder mot ersättning av den
beställande nämnden tillhandahålla arbetsträning för personer med
socialmedicinska, psykiska och fysiska funktionsnedsättningar. Nämnden
ska, när det ingår i stadens ansvarsområde, på beställning av andra nämnder
mot ersättning av den beställande nämnden, tillhandahålla platser för OSA
(offentligt skyddat arbete).
§7
Nämnden ansvarar för samordning och utveckling av stadens arbete med
feriejobb för ungdomar.
8§
Nämnden är stadens arbetslöshetsnämnd.
Förvaltningsorganisation
9§
Under nämnden lyder arbetsmarknadsförvaltningen. Förvaltningen leds av
en förvaltningschef, som inför nämnden är ansvarig för verksamheten.
Nämnden får utfärda instruktion för förvaltningen och dess personal.
Antal ledamöter och ersättare
10 §
Nämnden består av tretton ledamöter och lika många ersättare.
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