Arbetsmarknadsförvaltningen
Administrativa staben

Protokoll nr 1
Sida 1 (5)
2021-02-03
AMF 2021/0104

Protokoll fört vid möte med
arbetsmarknadsnämndens råd för
funktionshinderfrågor
Närvarande från rådet för funktionshinderfrågor:
Bengt Lyngbäck (Skype), HSO

- närvarande till § 10

Ann-Cristin Broberg (Skype), HSO
Louise Lindström (Skype), DHRS
Kristofer Erlandsson (Skype), HSO

- närvarande till 17:00

Sirkka Husso (Skype), SRF

- närvarande till 16:55

Närvarande från arbetsmarknadsförvaltningen
Karina Uddén, förvaltningschef
Niklas Malmström, sekreterare
Tidpunkt:
Onsdagen den 3 februari 2021, kl. 16:30 – 17:30
Plats:
Arbetsmarknadsförvaltningen, Livdjursgatan 4, samt digitalt via Skype

Justerat den 17 mars 2021

Bengt Lyngbäck
Ordförande

Niklas Malmström
Sekreterare

Arbetsmarknadsförvaltningen
Administrativa staben
Livdjursgatan 4
Box 10014, 121 26 Stockholm-Globen
Växel 08-508 35 500
Start.stockholm

Louise Lindström
Justerare
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§1. Mötet öppnades av ordförande Bengt Lyngbäck.
§2. Dagordningen fastställdes

Dagordningen fastställdes.
§3. Val av sekreterare

Niklas Malmström valdes till sekreterare.
§4. Val av justerare

Till justerare valdes Louise Lindström.
§5. Föregående möte och föregående mötesprotokoll

Protokollet lades till handlingarna.

§6. Ärenden inför arbetsmarknadsnämndens sammanträde

Yttrande över Remiss av Stockholms stads trygghetsprogram 20202023
AMN 2020/00958
Rådet har tagit del av ärendet och lägger det till handlingarna utan
några synpunkter.
Yttrande över Remiss av Institutet för språk och folkminnens förslag
till handlingsprogram för bevarande av de nationella
minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romska
AMF 2020/1217
Rådet har tagit del av ärendet och lägger det till handlingarna utan
några synpunkter.
Yttrande över Remiss av Sametingets förslag till handlingsprogram
för bevarande av de samiska språken
AMF 2020/1218
Rådet har tagit del av ärendet och lägger det till handlingarna utan
några synpunkter.
Yttrande över Remiss av Näringslivs- och tillväxtstrategi för
Stockholmsregionen, KS 2020 1768
AMF 2020/1228
Förvaltningschef föredrog ärendet.
Rådet lyfte att personer med funktionshinderfrågor inte nämns i
förvaltningens skrivelse.
Förvaltningen svarade att yttrandet täcker de delar som
förvaltningen kan bidra med till strategin och att man inte definierat
några grupper explicit.
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Rådet lyfte vidare omvärldseffekter som till exempel konsekvenser
av pandemin är en viktig faktor också med
funktionshinderperspektiv och även med tanke på 2030 och
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universell utformning i upphandlingsprocesser som kan påverka
näringslivet.
Yttrande över Remiss av Samverkande krafter – för stärkt kvalitet
och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som
andraspråk SOU 2020 66
AMF 2021/110
Rådet har tagit del av ärendet och lägger det till handlingarna utan
några synpunkter.
Beslut om förändringar i delegationsordning för
arbetsmarknadsförvaltningen 2021
AMF 2021/7
Rådet har tagit del av ärendet och lägger det till handlingarna utan
några synpunkter.
Svar på Skrivelse om att uppdatera nämndens pris
AMN 2020/00963
Utsändes senare, rådet har därför inte tagit del av ärendet.
Förvaltningschef föredrog ärendet kort.
Svar på Skrivelse om insatser för att möta den ökande
arbetslösheten
AMN 2020/00964
Rådet har tagit del av ärendet och lägger det till handlingarna utan
några synpunkter.
Beslut om genomförande inrättande av Etableringscentrum
AMF 2021/5
Utsändes senare, rådet har därför inte tagit del av ärendet.
Förvaltningschef föredrog ärendet kort.
Rådet påpekade vikten av att personalen har god kunskap för att
kunna identifiera eventuella trauman eller andra
funktionsnedsättningar hos målgruppen.
Redovisning av arbetsmarknadsförvaltningens resultatuppföljning
och analys
AMF 2020/1202
Förvaltningschef föredrog ärendet.
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Rådet undrade hur förvaltningen resonerat gällande problematiken
med att man inte får registrera vissa uppgifter med GDPR och hur
man kan arbeta runt det för uppföljning.
Förvaltningen svarade att det bland annat planeras att stödja sig på
SCB:s statistik, dock blir det mest aktuellt för uppföljning på längre
sikt på grund av fördröjningar i statistiken. Det kommer inte att vara
gångbart för verksamhetsutveckling på kortare sikt.
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Verksamhetsplan med budget 2021
AMN 2020/01159
Förvaltningschef föredrog ärendet.
DEV:s verksamhet för personer med NPF-diagnos lyftes som ett
gott exempel.
Rådet påpekade vikten av att inkludera kunskap om
funktionshinderfrågor i kompetensförhöjningsarbetet.
Rådet tog också upp vikten av det systematiska
informationssäkerhetsarbetet, detta med anledning av ökad digital
användning, AI-funktioner et cetera. Det är lätt att information
hamnar i fel händer, och det är omöjligt att ta tillbaka information
när den väl nått ut.
Rådet uttryckte sig positivt över förvaltningens fokus på att öka
möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att kunna få
anställning inom Stockholms stad under 2021.
Rådet lyfte vidare vikten av att sprida information om
funktionsnedsättningar och att ha med frågorna om tillgänglighet
och funktionshinder i upphandlingar och styrdokument. När
frågorna lyfts i tidiga stadier kommer det också med hela vägen i
processerna.
Verksamhetsberättelse och bokslut 2020
AMN 2019/00395
Förvaltningschef föredrog ärendet.
Rådet uttryckte förvåning över att det endast är en marginell ökning
av arbetslösheten i verksamhetsberättelsen, endast en ökning med
211 inskrivna jämfört med 2019 med anledning av pandemin.
Vidare att det endast var en marginell minskning på antalet
feriejobb som kunnat erbjudas under 2020. Väldigt positivt.
Förvaltningen svarade att gällande arbetslösheten finns det en
fördröjningsfaktor för dem som är vuxna och blir arbetslösa då de
kan skrivas in på jobbtorg först när de uppehåller försörjningsstöd.
Gällande feriejobben var det en kraftsamling från samtliga
förvaltningar i staden, ideella organisationer och upphandlade
leverantörer som möjliggjort för detta. Arbetsmarknadsnämnden
upphandlade också ca 1500 feriejobb för att kunna täcka bortfall
från vård- och omsorgssektorn.
§7. Lokalernas och handlingarnas tillgänglighet
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Rådet uttryckte att det fungerat väl med handlingarna, men visst
strul med tekniken för sammanträde och förmöte.
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§8. Fortsättning av diskussion om samarbete gällande rapporten
utvärdering av Stockholms stads råd för funktionshinderfrågor

Frågan bordläggs till ett slutgiltigt förslag finns tillgängligt.
§9. Övriga frågor

Rådets möte med arbetsmarknadsnämnden
Mötet sker efter arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 23
mars, ca kl. 16:30. Rådet får i uppgift att under sitt förmöte den 17
mars förbereda specifika frågor som ett underlag för god diskussion.
Dessa skickas till presidiet, genom sekreterare, senast fredagen den
19 mars.
Sekreterare ansvarar för att skriva upp en punkt i nästkommande
kallelse att rådet ska ta upp frågor till nämnden under förmöte, samt
datum och tid för mötet med arbetsmarknadsnämnden.
Utskick av handlingar till rådet
Arbetsmarknadsförvaltningen har nu gått över till
ärendehanteringssystemet eDok, vilket är tänkt som ett helt digitalt
system och därför försvårar utskick i separata handlingar. Med
anledning av det beslutade rådet att framöver sker utskick av
nämndhandlingar digitalt genom ett mail med enbart kallelse,
föregående protokoll, eventuella bilagor till rådets möte och en länk
till Meetings där man kan ta del av nämndhandlingarna.
För de personer som efterfrågat pappersutskick beslutades att det
framöver enbart kommer att skickas ut tjänsteutlåtanden till
ärenden, bilagorna tar rådet del av via Meetings.
§10. Nästa möte
Nästa möte äger rum onsdagen den 17 mars 2021, (kl. 15.30 för
förmöte, rådets sammanträde kl. 16.30).
§11. Mötet avslutades

Vice ordförande tackade för deltagandet.
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