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§1. Mötet öppnades av ordförande Bengt Lyngbäck.

§2. Dagordningen fastställdes.

§3. Lykke Ask, AMF valdes till sekreterare.

§4. Ann-Cristin Broberg valdes till justerare.

§5. Föregående möte och föregående mötesprotokoll

Inga synpunkter lämnades och föregående protokoll lades till
handlingarna.

§6. Ärenden inför arbetsmarknadsnämndens sammanträde

Yttrande över remiss av motion om ökad rättssäkerhet
AMF 2021/540
Förvaltningschef föredrog ärendet samt besvarade rådets
frågor.
Rådet har tagit del av ärendet och lägger det till handlingarna
men med en uppmaning om att förvaltningen fortsättningsvis
tydligare belyser att även, särskilt de med funktionsnedsättning
kan ha behov av juridiskt stöd.
Yttrande över remiss av Stockholms stads kvalitetsprogram Utveckling genom ständigaförbättringar, innovation och
digitalisering
AMF 2021/798
Förvaltningschef föredrog ärendet samt besvarade rådets
frågor.
Rådet har tagit del av ärendet och lägger det till handlingarna
utan några synpunkter, men önskar veta mer kring hur stadens
alla styrdokument hanteras av Stadsledningskontoret utifrån ett
tillgänglighetsperspektiv- vem är dessa dokument till för och
hur får de del av dessa?
Förvaltningen tar med sig frågan och återkommer med svar.
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Yttrande över remiss av Vissa lagförslag med anledning av en
reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet (Ds 2021 :27)
AMF 2021/807
Förvaltningschef föredrog ärendet samt besvarade rådets
frågor.
Rådet har tagit del av ärendet och lägger det till handlingarna
med en kommentar om att förvaltningen har skrivit ett bra svar
vad gäller frågor om samverkan, aktörers ansvar men anser att
perspektivet om delaktighet och tillgänglighet borde utvecklats. I
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svaret nämns funktionsnedsättning endast en gång och då
begränsat till "psykosociala funktionsnedsättningar."
Yttrande över remiss av En sjukförsäkring medprevention,
rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69)
AMF 2021/819
Ärendet utsänds senare, vilket innebar att rådet ej kunnat ta del
av ärendet inför dagens sammanträde utan endast fick en
muntlig föredragning av förvaltningschefen.
Anmälan av handlingsplan för digitalisering inom
vuxenutbildningens egen regi
AMF 2021/309
Förvaltningschef föredrog ärendet samt besvarade rådets
frågor.
Rådet har tagit del av ärendet och lägger det till handlingarna
utan några synpunkter.
Månadsrapportför september
AMF 2021 2020/01159
Förvaltningschef föredrog ärendet samt besvarade rådets
frågor.
Rådet har tagit del av ärendet och lägger det till handlingarna
utan några synpunkter.
Beslutfattade på delegation samt inkomna och upprättade
ärenden
AMF 2021/134
Förvaltningschef föredrog ärendet samt besvarade rådets
frågor.
Rådet har tagit del av ärendet och lägger det till handlingarna
utan några synpunkter.

§7. Lokalernas och handlingarnas tillgänglighet

Rådet framförde att alla de som begärt pappershandlingar inte
fått dessa inför dagens sammanträde.

§8. Fortsättning av diskussion om samarbete gällande rapporten
utvärdering av Stockholms stads råd för funktionshinderfrågor
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I dagsläget ligger detta på uppdrag i budget från
finansborgarrådet till stadsledningskontoret, så frågan
bordläggs i avvaktan på eventuellt uppdrag eller slutligt förslag.
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§9. Övriga frågor

Rådet hade inför sammanträdet lyft följande fråga:
"Vi harfåttflera signaler om svårigheterför unga i personkrets 1
attfå daglig verksamhet. Biståndsbedömare menar att personernas
arbetsförmågaförst måste prövas av Arbetsförmedlingen, vilket
kräver omfattande dokumentation. Arbetsförmedlingens insatser
passar målgruppen illa och risken är att ungdomarna inte får
möjlighet att utvecklas utan fastnar i Arbetsförmedlingens rullor
och riskerar attförsvinna i mängden utan stöd, blir hemmasittare
etc. "
Förvaltningens svara biläggs protokollet, bilaga 1.
Rådet efterfrågade tillgång till den digitala utbildningen Breddad
rekrytering som finns internt inom Stockholm stad. Samt
poängterade vikten av att denna utbildning även borde hållas för
företagen kopplade till Integrationspakten.
Förvaltningschefen informerade kort om huvudkontorets
kommande flytt till Palmfeltsvägen 5, vilket kommer att se i början
juni 2022. Förvaltningen kommer att hyra in sig hos
Serviceförvaltningen som idag sitter i lokaler där, men som inte
kommer att nyttja all yta framöver.
Till nästa sammanträdes förmöte försöker förvaltningen att bjuda in
lokalplanerarna från Serviceförvaltningen som kan berätta om den
planerade ombyggnaden som kommer att behöva genomföras för
att möta vår förvaltnings behov av lokal.
§10. Nästa möte äger rum den 17 november 2021.

§11. Ordförande tackade för deltagandet och avslutade mötet.
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Bilaga 1

Förvaltningens uppfattning är att det är väldigt individuellt och att
det beror mycket på vad som gjorts innan och vad brukaren utrycker
i mötet. Finns det en önskan om arbete och man inte testat
Arbetsförmedlingen (AF), eller inte fått tillgång till alla deras
insatser och möjligheter, så kan kontakt med AF rekommenderas
först. Förvaltningens uppfattning är att detta grundar sig på
kunskapen om de inlåsningseffekter som finns inom Daglig
verksamhet (DV) samt att man vill säkerställa att alla individers
chanser till ett inkluderande arbetsliv prövats innan man erbjuds DV.
I vissa fall skickar AF till stadsdelsförvaltningarna (SDF) för att
testa arbetsförmågan på DV eller för att deltagaren inte lyckats.
Resultatet kan ibland bli att SDF inte tycker att allt har prövats ännu
och skickar tillbaka till AF. Det är inte alltid så lätt att vara brukare
när myndigheter skickar fram och tillbaka.
Nedan utdrag från riktlinjerna som handläggarna ska utgå från i
bedömningen av rätt till insats, individuella bedömningar görs i det
enskilda ärendet:
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Allmänna principer
Den som till följd av funktionsnedsättning saknar sysselsättning
utanför hemmet kan få daglig verksamhet enligt LSS 9 § p 10 LSS
alternativt sysselsättning eller dagverksamhet enligt 4 kap 1 § SoL. De
flesta som ansöker om daglig verksamhet enligt LSS är ungdomar som
snart ska lämna gymnasiesärskolan. Andra söker först efter några år,
när de haft kontakt med Arbetsförmedlingen men inte lyckats hitta en
plats på arbetsmarknaden. Personer med funktionsnedsättning som
inte omfattas av LSS personkrets 1 eller 2 och som har svårt att klara
ett arbete eller utbildning kan ansöka om bistånd i form av
sysselsättning enligt SoL. För personer som inte bedöms kunna klara
ett arbete och som har behov av meningsfull sysselsättning där
omvårdnad ingår kan förutom daglig verksamhet även dagverksamhet
enligt SoL vara ett alternativ.
Alla personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet att pröva
sina möjligheter att få ett arbete. Särskilt i övergången mellan skola
och arbetsliv behöver den enskilde stöd som möjliggör detta. Vid en
ansökan om daglig verksamhet eller sysselsättning ska det klargöras
att den enskilde har fått nödvändig hjälp från andra aktörer, om sådant
behov finns, innan insats eller bistånd beviljas. Biståndshandläggaren
ska vid behov ge den enskilde stöd i att etablera kontakt med
Arbetsförmedlingen, För att underlätta den enskildes kontakt med
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Arbetsförmedlingen är det lämpligt att efter samråd med den enskilde
och om samtycke ges skicka en kort sammanfattning med
frågeställning till Arbetsförmedlingen. Frågan kan gälla om den
enskilde kan stå till arbetsmarknadens förfogande eller ej. Om det av
medicinska och andra underlag redan är uppenbart att den enskilde har
behov av daglig verksamhet eller sysselsättning är en sådan utredning
överflödig, vilket ska dokumenteras. Gymnasiesärskolan gör
exempelvis en egen bedömning av vilka elever som kommer att
behöva daglig verksamhet och vilka som ska aktualiseras hos
Arbetsförmedlingen. Skolans bedömning kan därför utgöra ett viktigt
underlag i biståndshandläggarens utredning. Ett övergripande mål för
daglig verksamhet eller sysselsättning bör vara att utveckla
möjligheten till arbete. Samverkan med Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och andra aktörer är därför nödvändig. Om den
enskilde har försörjningsstöd kan samverkan med stadens Jobbtorg bli
aktuell. Samverkan med landstinget kan behöva aktualiseras t.ex. om
den enskilde har behov av habilitering/rehabilitering, och med
Försäkringskassan om den enskilde tänker ansöka om eller har
aktivitetsersättning eller annan förmån som kan påverkas av
planeringen. Även Lärvux är en viktig aktör i en sådan samverkan.
Biståndshandläggaren ska tillsammans med den enskilde formulera
tydliga och konkreta mål för den insats som beviljas. Målen ska
formuleras med hänsyn till vilken personlig utveckling den enskilde
vill uppnå genom insatsen och hur den enskildes delaktighet i
samhället ska främjas. Om den enskilde på kort eller lång sikt bedöms
kunna klara av någon form av arbete bör detta vara utgångspunkten
för de mål som formuleras. Om den enskildes behov av insatsen
handlar om att få en meningsfull vardag med aktiviteter som ger
personlig utveckling och främjar delaktighet på ett sätt som inte främst
är inriktad på arbete bör konkreta mål formuleras för detta. Målen ska
framgå i beställningen av insatsen samt följas upp och utvärderas. En
individuell plan kan utgöra ett värdefullt instrument där även andra
aktörer kan involveras i planeringen efter samtycke från den enskilde.
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10.28.2 Daglig verksamhet enligt 9 § p 10 LSS
Den som omfattas av LSS personkrets 1 eller 2 och är i yrkesverksam
ålder, saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig har rätt till daglig
verksamhet enligt 9 § p 10 LSS. Den dagliga verksamheten bör enligt
lagens förarbeten kunna rymma såväl aktiviteter med habiliterande
inriktning som mer produktionsinriktade 115 uppgifter. Den bör ha
som syfte att bidra till personlig utveckling och att främja delaktighet i
samhället. Ett övergripande mål bör vara att på kortare eller längre sikt
utveckla den enskildes möjlighet till arbete. Stor hänsyn ska tas till
den enskildes önskemål om inriktning på verksamheten.

