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Protokoll fört vid möte med
arbetsmarknadsnäm ndens råd för
funktionshinderfrågor
Närvarande från rådet för funktionshinderfrågor:

Bengt Lyngbäck (Skype), HSO

Ann-Cristin Broberg (Skype), HSO

Louise Lindström (Skype), DHRS, närvarande §5-11

Kristofer Erlandsson (Skype), HSO, närvarande §1-6
Närvarande från arbetsmarknadsförvaltningen

Karina Udden, förvaltningschef

Lykke Ask (Skype), sekreterare
Anmält förhinder:

Sirkka Husso, SRF

Tidpunkt:

Onsdagen den 12 maj 2021, kl. 16:30 -17:30
Plats:

Arbetsmarknadsförvaltningen, Livdjursgatan 4, samt digitalt via Skype
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Arbetsmarknadsförvaltningen
Administrativa staben
Livdjursgatan 4
Box 10014, 121 26 Stockholm-Globen
Växel 08-508 35 500
Start.stockholm
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Sekreterare
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§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 Kristofer Erlandsson.

§5. Föregående möte och föregående mötesprotokoll

Inga synpunkter lämnades på föregående mötesprotokoll.
Protokollet lades till handlingarna.
Rådet önskade få ta del av minnesanteckningarna från mötet rådet
hade med arbetsmarknadsnämnden den 23 mars, vilka kommer att
sändas ut till berörda snarast.

§6. Ärenden inför arbetsmarknadsnämndens sammanträde

Yttrande över remiss av promemorian Försöksverksamhet med
yrkesinriktningar på högskoleförberedande program
AMF 2021/319
Förvaltningschef föredrog ärendet.
Rådet har tagit del av ärendet och lägger det till handlingarna utan
några synpunkter.
Årsrapport 2020för arbetsmarknadsnämnden - Rapportfrån
Stadsrevisionen Nr 2, 2021
AMF 2021/429
Förvaltningschef föredrog ärendet.
Rådet har tagit del av ärendet och lägger det till handlingarna utan
några synpunkter.
Tertialrapport 1 2021
AMF 2020/01159
Förvaltningschef föredrog ärendet.
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Rådet framförde synpunkter på målindikatorerna och att de
nästintill alltid markeras gröna, även om det i verkligheten inte
alltid är så grönt.
Förvaltningschefen svarade att tertialrapporten är en intern
rapportering där nämnder och bolag rapporterar sina respektive
uppdrag från kommunfullmäktige. Synpunkter på mål, indikatorer
och stadens styrsystem och rapportering bör riktas till
stadsövergripande nivå.
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Rådet efterfrågade mer information om Etableringscentrum och
lokalen för verksamheten.
Förvaltningschefen svarade att Etableringscentrum
(Arbetsmarknadsnämnden) samlokaliseras med Intro Stockholm
(Socialnämnden). Etableringscentrum kommer att hyra lokaler av
Socialförvaltningen på Göta Ark-huset vid Medborgarplatsen.
Rådet efterfrågade mer information om KROM och samverkan med
arbetsförmedlingen.
Förvaltningschefen svarade KROM ska införas i Stockholms län
från 1 september i år. Det återstår många frågor både kring
införandet och kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken. En
departementsskrivelse väntas i juni där en del frågor förmodligen
adresseras.
Forhyrning av nya lokalerförforvaltningskontoret
AMF 2020/450
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
Rådet har tagit del av ärendet och lägger det till handlingarna utan
några synpunkter.
§7. Lokalernas och handlingarnas tillgänglighet

Rådet uttryckte att det är bra att vi kan kommunicera på många
olika vis, både digitalt och postalt.

§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 9 juni 2021,
(kl. 15 .30 för förmöte, rådets sammanträde kl. 16.30).
§ 11. Mötet avslutades
Ordföranden tackade för deltagandet.
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