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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§ 6
Kristofer Erlandsson (Skype), HSO

Närvarande från arbetsmarknadsförvaltningen

Karina Udden, förvaltningschef
Lykke Ask (Skype), sekreterare
Tidpunkt:

Onsdagen den 14 april 2021, kl. 16:30 - 17:20

Plats:

Arbetsmarknadsförvaltningen, Livdjursgatan 4, samt digitalt via Skype

Justerat den 1.6;april 2021
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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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Under förmötet fick rådet en föredragning av Elin Hägglund,
samordnare Utvecklings- och utredningsstaben, om stadens
feriejobb generellt samt med fördjupning kring feriejobbsplatser för
personer med funktionsnedsättning. Rådet tackar för detta.
§1. Mötet öppnades av ordförande Bengt Lyngbäck.

§2. Dagordningen fastställdes

Dagordningen fastställdes.
§3. Val av sekreterare

Lykke Ask valdes till sekreterare.
§4. Val av justerare

Till justerare valdes Louise Lindström.

§5. Föregående möte och föregående mötesprotokoll

Inga synpunkter lämnades på föregående mötesprotokoll.
Protokollet lades till handlingarna.

§6. Ärenden inför arbetsmarknadsnämndens sammanträde

Yttrande över Remiss om stadens samarbete med gigforetag
AMF 2021/313
Förvaltningschef föredrog ärendet.
Rådet har tagit del av ärendet och lägger det till handlingarna utan
några synpunkter.
Underlagför budget 2022 med inriktning 2023 och 2024
AMF 2021/280
Förvaltningschef föredrag ärendet.
Rådet har tagit del av ärendet och påpekade att då prioriteringarna
nu ligger på de unga, riskerar Arbetsmarknadsförvaltningen till viss
del tappa äldre som också står långt ifrån arbetsmarknaden. Särskilt
tufft blir det för de äldre med funktionsnedsättning, vilket är något
rådet önskar att förvaltningen har i bakhuvudet.
Förvaltningschefen svarar att förvaltningen genom Jobbtorgen har
ett universellt stöd, där fördjupningar och anpassningar görs utifrån
behov. Att det nu är extra fokus på de unga på grund av rådande
pandemi grundar sig på forskning som tydligt visar att samhället
annars riskerar att förlora en generation.
Utöver det har rådet inga synpunkter och lägger ärendet till
handlingarna.
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Arbetsmarknadsrapportför 2020
AMF 2021/142
Förvaltningschef föredrog ärendet.
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Rådet har tagit del av ärendet och lägger det till handlingarna utan
några synpunkter.
Inriktningför Stockholms stads Integrationspakt
AMF 2021/314
Förvaltningschef föredrog ärendet.
Rådet har tagit del av ärendet och lägger det till handlingarna utan
några synpunkter på ärendet men noterade att det var få
arbetsgivarmedlemmar i Integrationspakten.
Svar på skrivelse om stadens samarbete med gigforetag
AMF 2021/208
Förvaltningschef föredrog ärendet.
Rådet har tagit del av ärendet och lägger det till handlingarna utan
några synpunkter.
Månadsrapportför mars 2021
AMF 2020/01159
Förvaltningschef föredrog ärendet.
Rådet har tagit del av ärendet och lägger det till handlingarna utan
några synpunkter.
Anmälan av beslutfattade på delegation
AMF 2021/134
Förvaltningschef föredrog ärendet.
Rådet önskade förtydligande gällande två poster i anmälningslistan
vilka förvaltningschefen besvarade. Utöver det hade rådet inga
synpunkter på ärendet utan ärendet lades till handlingarna.

§7. Lokalernas och handlingarnas tillgänglighet

Rådet uttryckte att Skype dessvärre inte fungerar optimalt och att
ljudkvaliteten till viss del är bristfällig.

§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

Inga övriga frågor anmäldes.
§10. Nästa möte

Nästa möte äger rum onsdagen den 12 maj 2021,
(kl. 15.30 för förmöte, rådets sammanträde kl. 16.30).
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§11. Mötet avslutades

Ordföranden tackade för deltagandet.

