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Arbetsmarknadsförvaltningen
Administrativa staben

Protokoll nr 2
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2021-03-17
AMF 2021/0104

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

Ann-Cristin Broberg (Skype), HSO
Louise Lindström (Skype), DHRS
Sirkka Husso (Skype), SRF

närvarande § 3-11

närvarande§ 1-2, § 4-11

Närvarande från arbetsmarknadsförvaltningen

Karina Udden, förvaltningschef
Niklas Malmström, sekreterare
Lykke Ask (Skype), sekreterare
Anmält förhinder:
Kristofer Erlandsson, HSO
Tidpunkt:

Onsdagen den 17 mars 2021, kl. 16:30-17:30
Plats:

Arbetsmarknadsförvaltningen, Livdjursgatan 4, samt digitalt via Skype
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Justerat den _1 :J-. april 2021

Lyngbäck
rande

Sirkka Russo
Justerare

~-~
--------Arbetsmarknadsförvaltningen

Administrativa staben

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

Niklas Malmström
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§1. Mötet öppnades av vice ordförande Louise Lindström.

§2. Dagordningen fastställdes

Dagordningen fastställdes.
§3. Val av sekreterare

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

Till justerare valdes Sirkka Russo.

§5. Föregående möte och föregående mötesprotokoll

Protokollet lades till handlingarna.

§6. Ärenden inför arbetsmarknadsnämndens sammanträde

Yttrande över Remiss av Krav på kunskaper i svenska och
samhällskunskapför svenskt medborgarskap SOU 2021 2
AMF 2021/116
Förvaltningschef föredrog ärendet.
Rådet har tagit del av ärendet och lägger det till handlingarna utan
några synpunkter.
Yttrande över Remiss av delbetänkandet Effektivare tillsyn över
diskrimineringslagen - aktiva åtgärder och det skollagsreglerade
området SOU 2020 79
AMF 2021/180
Rådet har tagit del av ärendet och lägger det till handlingarna utan
några synpunkter.
Yttrande över Remiss av Motion om att utreda kostnadernaför
stadens tolkar
AMF 2020/01014
Förvaltningschef föredrag ärendet.
Rådet har tagit del av ärendet och lägger det till handlingarna utan
några synpunkter.
Behovsanalys arbetsmarknaden i Stockholms stad
AMF 2020/00793
Förvaltningschef föredrag ärendet.
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Rådet påpekade att det inte var speciellt mycket fokus på personer
med funktionsnedsättningar som troligtvis kommer drabbas hårt på
arbetsmarknaden med tanke på den generella ökningen av
långtidsarbetslöshet. Det finns flera intressanta branscher för
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personer med funktionsnedsättning, där vissa grupper visat sig vara
mycket väl lämpade för till exempel arbetsuppgifter inom IT.
Svar på skrivelse om Trygga arbetsvillkorför aspiranter
AMF 2020/1180
Förvaltningschef föredrag ärendet.
Rådet har tagit del av ärendet och lägger det till handlingarna utan
några synpunkter.
Svar på Skrivelse om att ta tillvara på de socialaföretagen
AMF 2020/1179
Förvaltningschef föredrog ärendet.
Rådet uttryckte att det är positivt med nya infallsvinklar för att få in
personer med funktionsnedsättningar i arbete och använda sig utav
arbetsintegrerade sociala företag.
Årsrapport över arbetsmarknadsförvaltningens arbete med skydd av
personuppgifter 2020
AMF 2021/17
Förvaltningschef föredrag ärendet.
Rådet har tagit del av ärendet och lägger det till handlingarna utan
några synpunkter.
Redovisning av utvärdering av samverkan mellan förvaltningar
rörande NGL-ungdomar
AMF 2019/00177
Rådet har tagit del av ärendet och lägger det till handlingarna utan
några synpunkter.
Rådet uttryckte att det är viktigt att ta vara på kunskapen som
förvaltningen tagit sig an på området.
Anmälan avseende beslut om återgång till grundläggande
prioriteringsordningför beviljande av studiestartsstöd
AMF 2021/222
Rådet har tagit del av ärendet och lägger det till handlingarna utan
några synpunkter.
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Månadsrapportförfebruari2021
AMF 2020/01159
Rådet har tagit del av ärendet och lägger det till handlingarna utan
några synpunkter.
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Anmälan av beslutfattade av tjänstemän på delegation
Rådet ställde frågor om två poster i anmälningslistan gällande
kombinationsutbildningar och upphandling av feriejobb.
Förvaltningen svarade att kombinationsutbildningar, som
kombinerar svenska och yrkesinriktning, utvecklat inom ESF
projektet YFI. Utvecklingsplattformen är ett ESP-projekt där
kunskap och erfarenhet kring kombinationsutbildningar Sprids. För
varje ESP-projekt ska en följeforskare anlitas. För
Utvecklingsplattformen är Stockholms universitet följeforskare.
Upphandlingen av feriejobb är en fortsättning på de 1500 platser
som upphandlades under 2020, ett uppdrag i budget för nämnden
2021, för att täcka upp brist på feriejobbsplatser när feriejobb inom
vård och omsorg på grund av pandemin inte är möjligt. Sen har
förvaltningen även fått i uppdrag att utöka det uppdraget, så i år
kommer ca 2000 feriejobbsplatser att upphandlas. Vidare har platser
hos MISA upphandlats för stadsdelsförvaltningars räkning som är
specifikt riktat till personer med funktionsnedsättning

§7. Lokalernas och handlingarnas tillgänglighet

Rådet uttryckte tacksamhet att förvaltningen fortsätter med
pappersutskick även i mindre skala då bilagorna inte följer med.
Skype fungerade inte optimalt under mötets början.

§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

Skulle rådet önska en dragning omferiejobb senare under våren?
Rådet önskade ett föredrag både generellt om feriejobb och lite mer
fördjupat gällande feriejobbsplatser för personer med
funktionsnedsättning.
§10. Nästa möte
Nästa möte äger rum onsdagen den 14 april 2021, (kl. 15.30 för
förmöte, rådets sammanträde kl. 16.30).
§11. Mötet avslutades

Ordföranden tackade för deltagandet.
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