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§1
Sammanträdets öppnande och godkännande av
föredragningslista
Ordföranden Karin Ernlund (C) öppnade sammanträdet och
föredragningslistan godkändes.
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§2
Val av justerare och tid för justering
Ordföranden Karin Ernlund (C) och ledamoten Erik Persson (S)
utsågs att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras senast
den 27 september 2021.
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§3
Närvarorätt för personalföreträdare
Arbetsmarknadsnämnden gav Malin Appelqvist, Kommunal samt
Carl Korsh, SACO-rådet närvarorätt vid dagens sammanträde.
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§4
Yttrande över remiss gällande Kommuner mot brott (SOU
2021:49)
Remiss från kommunstyrelsen KS 2021/941
AMF 2021/670

Beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att hänvisa till
förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över
remissen.
Sammanfattning av ärendet
Utredningen Kommuner mot brott fick av regeringen i uppdrag att
identifiera och analysera de kommunala verksamheter som kan
bidra till det brottsförebyggande arbetet. Utredningen skulle föreslå
hur ett lagstadgat kommunalt ansvar för det brottsförebyggande
arbetet borde utformas samt lämna förslag som bidrar till att
kommunerna på ett effektivt sätt kan fullfölja sitt ansvar för det
brottsförebyggande arbetet. I utredningens direktiv förtydligas att
uppdraget är att överväga och föreslå hur ett kommunalt ansvar för
brottsförebyggande arbete ska lagstadgas, inte om.
Utredningen föreslår att kommunernas ansvar för
brottsförebyggande arbete regleras i en särskild lag. Lagen föreslås
heta Lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete
och träda i kraft den 1 januari 2023. Kraven som lagen ställer på
kommunerna är att de ska ta fram, och regelbundet följa upp, en
lägesbild och en åtgärdsplan. Kommunerna ska även ta ett visst
samordningsansvar genom att verka för att överenskommelser om
samverkan ingås och att strategiska brottsförebyggande frågor
hanteras i ett särskilt forum. Kommunen ska också inrätta en
samordningsfunktion för brottsförebyggande frågor. Vidare ska en
expertgrupp tillsättas för att skyndsamt kartlägga och analysera det
brottsförebyggande arbetet i kommuner med särskilt utsatta
områden och vilka behov och ytterligare åtgärder från regeringens
sida som krävs.
Genom utredningens förslag ska kommunerna utföra uppgifter som
de tidigare inte haft en lagstadgad skyldighet att utföra. Staten ska
därför, enligt den så kallade finansieringsprincipen, kompensera alla
kommuner för den merkostnad det nya lagstadgade ansvaret
innebär. Utredningen föreslår att kommuner ska kompenseras med
21,05 kronor per invånare. Detta motsvarar en sammantagen
kostnad på 218 504 157 kronor för kommunsektorn.
Arbetsmarknadsförvaltningens uppfattning är att staden redan idag
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bedriver ett omfattande brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbete i samverkan med polisen med flera aktörer. Förvaltningen
ser positivt på att detta arbete bekräftas och tydliggörs genom
lagstiftning och att kommunerna därmed också kompenseras för sitt
arbete.
I och med att många riskfaktorer för kriminalitet kan kopplas till
arbete och studier ser arbetsmarknadsförvaltningen sitt uppdrag som
mycket betydelsefullt för stadens brottsförebyggande arbete.
Arbetsmarknadsförvaltningen betonar vikten av att kommunens nya
uppdrag följs av mandat. En risk förvaltningen ser är att de parter
kommunen behöver samverka med för ett lyckat resultat inte har de
resurser som krävs för att delta i önskad omfattning.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 9 september 2021.
Beslutsgång
Ordföranden Karin Ernlund (C) föreslog, med instämmande från
samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Särskilt uttalande
Ledamoten Erik Persson m.fl (S) och ledamoten Rashid
Mohammed m.fl (V) lämnade följande särskilda uttalande.
Otrygghet kostar, både i form av mänskligt lidande och i kostnader.
Utredningen fastslår att brottslighet kostar Sverige mellan 132 och
488 miljarder kronor årligen. Kostnaderna för alkoholrelaterad
brottslighet uppgår till ca 10 miljarder kronor per år. Medan
nationalekonomer har beräknat att en gängmedlem som sysslar med
kriminalitet i 15 år kan kosta samhället ca 23 miljoner kronor och
en enskild våldshändelse med två offer, förövare, vittnen och
anhöriga kan uppgå till 75 miljoner kronor. Det är ofantliga summor
som skulle kunna användas på ett annat sätt där det gör nytta för
medborgarna och i välfärden. Därför har alla aktörer, stat, region,
kommun och näringsliv, ett intresse av att arbeta
brottsförebyggande.
Arbetet för jämlikhet och mot segregation är avgörande om vi ska
skapa ett tryggare samhälle Samhället måste göra sitt yttersta för att
alla barn ska få bra uppväxtvillkor. Ett samhälle som inte investerar
i barn och deras utveckling riskerar på lång sikt möta stora
utmaningar med ojämlikhet, segregation och otrygghet. Att
kommunerna får ett lagstadgat ansvar för det brottsförebyggande
arbetet är inte mer än rätt eftersom kommuner förfogar över många
verktyg som lägger grunden för trygghet. Vi välkomnar utredningen
och dess förslag. Det är också bra att regeringen redan nu har
aviserat att man avser att förverkliga utredningens förslag och
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därför avsatt medel i budgetpropositionen för 2022 och åren framåt.
Medel som ska komma kommunerna till del i enlighet med
utredningens förslag.
Att kommunerna också får ett särskilt ansvar för samordningen av
det lokala brottsförebyggande arbetet ligger i linje med vår
övertygelse om att trygghetsarbetet ska vara decentraliserat.
Lägesbilderna ser olika ut i olika områden och för Stockholms stads
del är utmaningarna olika i de olika stadsdelarna. Därför är det
centralt att processer och insatser sker lokalt. Det är också viktigt att
det brottsförebyggande arbete som bedrivs grundar sig på beprövad
erfarenhet och evidensbaserade metoder.
Det finns en god grund i Stockholm för att arbeta i enlighet med det
lagstadgade uppdrag som kommunerna ges. Många nämnder har
verksamheter som syftar till att arbeta både med situationell och
social prevention. Stockholms utmaning de senaste åren har varit att
stadens ledning inte prioriterat att avsätta resurser för att säkerställa
att barn och unga inte rekryteras till kriminalitet. Skola och
fritidsverksamheter har haft dåliga budgetar endast för att den
politiska ledningen har valt skattesänkning framför investeringar i
barn och unga. Med anledning av detta anser vi att staten måste
säkerställa att de statliga bidragen som ges till kommuner för att
arbeta brottsförebyggande måste gå till just det brottsförebyggande
arbetet. Medlen ska inte kunna användas för skattesänkningar eller
andra verksamheter som inte har med trygghetsarbete att göra.
Ersättaryttrande
Ersättaren Farida al-Abani (Fi) lämnade följande ersättaryttrande.
Otrygghet kostar, både i form av mänskligt lidande och i kostnader.
Utredningen fastslår att brottslighet kostar Sverige mellan 132 och
488 miljarder kronor årligen. Kostnaderna för alkoholrelaterad
brottslighet uppgår till ca 10 miljarder kronor per år. Medan
nationalekonomer har beräknat att en gängmedlem som sysslar med
kriminalitet i 15 år kan kosta samhället ca 23 miljoner kronor och
en enskild våldshändelse med två offer, förövare, vittnen och
anhöriga kan uppgå till 75 miljoner kronor. Det är ofantliga summor
som skulle kunna användas på ett annat sätt där det gör nytta för
medborgarna och i välfärden. Därför har alla aktörer, stat, region,
kommun och näringsliv, ett intresse av att arbeta
brottsförebyggande.
Arbetet för jämlikhet och mot segregation är avgörande om vi ska
skapa ett tryggare samhälle Samhället måste göra sitt yttersta för att
alla barn ska få bra uppväxtvillkor. Ett samhälle som inte investerar
i barn och deras utveckling riskerar på lång sikt möta stora
utmaningar med ojämlikhet, segregation och otrygghet. Att
kommunerna får ett lagstadgat ansvar för det brottsförebyggande
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arbetet är inte mer än rätt eftersom kommuner förfogar över många
verktyg som lägger grunden för trygghet. Vi välkomnar utredningen
och dess förslag. Det är också bra att regeringen redan nu har
aviserat att man avser att förverkliga utredningens förslag och
därför avsatt medel i budgetpropositionen för 2022 och åren framåt.
Medel som ska komma kommunerna till del i enlighet med
utredningens förslag.
Att kommunerna också får ett särskilt ansvar för samordningen av
det lokala brottsförebyggande arbetet ligger i linje med vår
övertygelse om att trygghetsarbetet ska vara decentraliserat.
Lägesbilderna ser olika ut i olika områden och för Stockholms stads
del är utmaningarna olika i de olika stadsdelarna. Därför är det
centralt att processer och insatser sker lokalt. Det är också viktigt att
det brottsförebyggande arbete som bedrivs grundar sig på beprövad
erfarenhet och evidensbaserade metoder.
Det finns en god grund i Stockholm för att arbeta i enlighet med det
lagstadgade uppdrag som kommunerna ges. Många nämnder har
verksamheter som syftar till att arbeta både med situationell och
social prevention. Stockholms utmaning de senaste åren har varit att
stadens ledning inte prioriterat att avsätta resurser för att säkerställa
att barn och unga inte rekryteras till kriminalitet. Skola och
fritidsverksamheter har haft dåliga budgetar endast för att den
politiska ledningen har valt skattesänkning framför investeringar i
barn och unga. Med anledning av detta anser vi att staten måste
säkerställa att de statliga bidragen som ges till kommuner för att
arbeta brottsförebyggande måste gå till just det brottsförebyggande
arbetet. Medlen ska inte kunna användas för skattesänkningar eller
andra verksamheter som inte har med trygghetsarbete att göra.
Handlingar i ärendet
 518948 Remiss gällande kommuner mot brott
 AMF 2021/670-1.1 Kommuner mot brott (SOU 2021:49)
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§5
Tertialrapport 2, 2021 för arbetsmarknadsnämnden
2020/01159

Beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att begära en
budgetjustering för en minskning av intäktskravet för
Statsbidrag för flyktingmottagande om 14,5 mnkr, samt
ökade intäkter från Skolverket om 6,0 mnkr.
2. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att begära en
budgetjustering för ökade prestationer inom vuxenutbildning
om 213,3 mnkr.
3. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att begära en
budgetjustering för ökade kostnader avseende Feriejobb om
3,5 mnkr.
4. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att begära en
budgetjustering för merkostnader avseende gymnasieelever
som av särskilda skäl skrivs in i vuxenutbildning om 2,8
mnkr.
5. Arbetsmarknadsnämndens beslutade att fastställa väsentligt
belopp för periodiseringar till 100 000 kr.
6. Arbetsmarknadsnämnden godkännde Tertialrapport 2 med
delårsbokslut och överlämnar den till kommunstyrelsen.
7. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att justera paragrafen
omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Sammantaget bedömer arbetsmarknadsnämnden i Tertialrapport 2
att måluppfyllelsen är god. Bedömningen grundar sig på att
majoriteten av indikatorerna och de förväntade resultaten
prognostiseras att uppnås och att arbetet med aktiviteterna pågår
enligt plan.
Restriktionerna, takten för återöppnande och den pågående
pandemins påverkan på ekonomi och arbetsmarknad innebär dock
fortsatt osäkerhet och kan komma att påverka måluppfyllelsen.
Nämnden noterar tecken på återhämtning i de delar av
arbetsmarknaden där nämndens målgrupper vanligtvis kan
konkurrera om jobben, det tydligaste exemplet är
restaurangbranschen. Om efterfrågan fortsätter att utvecklas positivt
och restriktioner och begränsningar avvecklas finns det
erfarenhetsmässigt skäl att tro att detta gynnar delar av nämndens
målgrupper. Samtidigt noteras att långtidsarbetslösheten ökar och
att de som varit arbetslösa under en kortare period har lättare att
återinträda på arbetsmarknaden än dem som varit utan arbete en
längre tid.
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Reformeringen av Arbetsförmedlingen och dess framtida uppdrag
bedöms påverka nämndens verksamheter och uppdrag. Hur
samverkan kring gemensamma målgrupper och individer kan
utformas och hur samverkansformerna kan se ut är fortsatt oklart.
Nämnden noterar att antalet nyinskrivna på Jobbtorg Stockholm
med ekonomiskt bistånd har minskat jämfört med motsvarande
period 2020. Orsakerna till denna utveckling är inte helt kända, då
sammansättningen och storleken av gruppen nyinskrivna med
ekonomiskt bistånd inom Jobbtorg Stockholm påverkas av olika
faktorer. Andelen arbetslösa utan ersättning (de som i första hand
anvisas till jobbtorgen) har börjat minska, sedan mitten av 2020,
medan andelen arbetslösa med kompletterande ersättning från akassa eller i program hos Arbetsförmedlingen (dessa anvisas inte
alltid till jobbtorgen) i mars hade gått om den första kategorin. I
skrivande stund går det inte att dra några slutsatser, nämnden
fortsätter att nära följa utvecklingen.
Elevantalet har fortsatt ökat inom yrkeshögskola och komvux, inte
minst inom yrkesutbildningar och kombinationsutbildningar.
Möjligheterna att få arbete och praktik har förbättrats.
Nämnden samverkar med socialnämnden för att stärka mottagandet
av nyanlända och för att korta etableringstiden i Welcome House.
Utrednings- och utvecklingsarbetet har pågått sedan 2019. Det är
hög komplexitet i ansvarsfördelning mellan olika myndigheter och
aktörer. Tack vare tydlig målbeskrivning om vad som ska uppnås
och uthålligt arbete med att samla intressenter har Welcome House
invigts och samarbetet – i vilket många aktörer bidrar – kan nu
omsättas i praktisk handling.
Det är fortsatt många positiva resultat i nämndens verksamheter och
måluppfyllelsen är god. Utvecklingstakten är hög, och metoder och
insatser utvecklas och implementeras löpande. Tack vare
förstärkningar i budget har bland annat insatser för unga, utveckling
av utbildningar för grön omställning, ökad närvaro i ytterstaden och
samverkan med externa aktörer intensifierats. Nämnden arbetar
också aktivt med att finna kompletterande finansiering för
metodutveckling. Uppföljning och utvärdering är centrala för att
säkerställa att utvecklingsarbetet leder till önskade resultat. Resultat
och effekter blir i regel synliga efter en tid. För att säkerställa att
justeringar görs varefter vunna erfarenheter görs, följs arbetet noga.
Att löpande nära följa, justera, anpassa och komplettera är
utvecklingsarbetets kärna.
Även om nämndens resultat är goda och utvecklingstakten hög
fortsätter restriktionerna i spåren av pandemin att begränsa
nämndens handlingsutrymme och möjlighet att genomföra
uppdragen på det sätt som erfarenhetsmässigt är det bästa.
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Arbetssätt och metoder har utvecklats och justerats för att minska de
negativa effekterna för studerande och aspiranter och för att anpassa
utvecklingsarbetet. Bedömningen är dock att, så länge
restriktionerna ligger fast, kan verksamhet och utfall komma att
påverkas.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 9 september 2021.
Förslag till beslut
Ordföranden Karin Ernlund (C), ledamoten Andrea Hedin m.fl.
(M), ledamoten Peter Öberg (L), samt ledamoten Magnus Runsten
(MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Ledamoten Erik Persson m.fl (S) och ledamoten Rashid
Mohammed m.fl (V) framlade ett annat förslag till beslut och
föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.
Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Karin
Ernlund (C), ledamoten Andrea Hedin m.fl. (M), ledamoten Peter
Öberg (L), samt ledamoten Magnus Runsten (MP) förslag till
beslut.
Reservation
Ledamoten Erik Persson m.fl (S) och ledamoten Rashid
Mohammed m.fl (V) reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för sitt eget förslag enligt följande.
Förslag till beslut:
- Att godkänna arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut och
därutöver anföra följande
Alltför länge har vi inom oppositionen pekat på att det är dags för
politiken att kavla upp skjortärmarna och visa vägen innan det blir
försent, innan arbetslösheten fördjupas och människor fastnar i
långtidsarbetslöshet. Även om tjänsteutlåtandet pekar på relativt
god måluppfyllelse – så är arbetslösheten och
ungdomsarbetslösheten fortsatt hög i Stockholm på grund av att
pandemin och långtidsarbetslösheten har fördjupats.
Det finns en diskrepans mellan den verklighet som råder ute på
arbetsmarknaden och tonaliteten i förvaltningens tjänstutlåtande.
Förvaltningen skriver att effekterna på arbetsmarknaden till följd av
coronapandemin visar fortsatt påverkan på mål och delmål i Agenda
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2030. Detta såväl ekonomiska som sociala. Pandemin har inte bara
synliggjort utan även fördjupat segregationen och ojämlikheten i
staden. Ändå verkar vi nå en relativ god måluppfyllelse. Vilket kan
vara väldigt missvisande.
Förvaltningen pekar dessutom på att den uppsökande verksamheten
fortfarande haltar.
Vi vet att verksamheten kräver mer resurser, för att hitta nya
metoder för den uppsökande verksamheten. Staden missar att både
att uppnå målet med UVAS och KKA.
Två viktiga målgrupper inom guppen unga som har får betala högt
pris i form av passivitet och sämre framtidsutsikter när staden inte
stärker sitt uppsökande arbete.
Ungdomar har tillsammans med utrikesfödda, långtidsarbetslösa,
personer som lever med funktionsnedsättning drabbats hårt av
pandemin. Det finns nu goda tecken på att delar av
arbetsmarknaden har börjat återhämtat sig. Här har vi återigen en
unik möjlighet att både satsa på vuxenutbildningen och fler insatser
inom jobbtorg. Inte minst visar sig detta inom vuxenutbildningen
där trycket är högt och där arbetsmarknadsförvaltningen söker drygt
50 miljoner kr mer i budgetjusteringar än föregående år. Vilket är
välkommet, eftersom vi vill att alla som vill studera ska beredas
plats. Ingen ska nekas utbildning på grund av resursbrist. Vi oroas
dock över att egenregin fortsätter gå med underskott. Här hoppas vi
att man istället för att minska personalkostnaderna hellre se över
system som missgynnar egenregin. Vi önskar att en översyn av
ersättningsmodeller och uppdragen till egenregi görs med syfte att
stärka egenregi.
Vi noterar även att vi fortfarande inte har sett några konkreta
reformer eller förslag som leder till att arbetslösa kan fortare
komma i arbete. Regeringen har under hela pandemin tagit ett stort
ansvar för ekonomin och arbetslösheten. Tyvärr kan vi inte säga att
den blågröna majoriteten har tagit samma ansvar. Istället för
handling verkar majoritetensstrategi vara att försöka rida ut
pandemin utan förslag på reformer. Det mest konkreta som har
presenterats är en strategi för stadens arbetsmarknadsinsatser. Den
är mer en katalog över stadens egna verksamheter än ett konkret
strategiskt arbetsdokument för hur fler ska ges möjlighet att komma
ut till egen försörjning.
Vi saknar en analys över de minskade inskrivningarna inom
jobbtorg och vilka orsaker som kan ligga bakom. Detsamma gäller
för ekonomiskt bistånd. Tendenserna i samhället pekar (i och med
pandemin) att fler borde vara i behov av insatser.
Sist men inte minst anser vi det finns ett behov av att utveckla och
stärka arbetet för att stödja utlandsfödda kvinnor att komma ut i
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arbete eller studier. Vår bestämda uppfattning är att mer behöver
göras för att fler ska ha en egen försörjning. Vi vill att kvinnor och
män ska ha samma möjligheter till ekonomisk självständighet livet
ut.
Ersättaryttrande
Ersättaren Farida al-Abani (Fi) lämnade följande ersättaryttrande.
Förslag till beslut:
- Att godkänna arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut och
därutöver anföra följande
Alltför länge har vi inom oppositionen pekat på att det är dags för
politiken att kavla upp skjortärmarna och visa vägen innan det blir
försent, innan arbetslösheten fördjupas och människor fastnar i
långtidsarbetslöshet. Även om tjänsteutlåtandet pekar på relativt
god måluppfyllelse – så är arbetslösheten och
ungdomsarbetslösheten fortsatt hög i Stockholm på grund av att
pandemin och långtidsarbetslösheten har fördjupats.
Det finns en diskrepans mellan den verklighet som råder ute på
arbetsmarknaden och tonaliteten i förvaltningens tjänstutlåtande.
Förvaltningen skriver att effekterna på arbetsmarknaden till följd av
coronapandemin visar fortsatt påverkan på mål och delmål i Agenda
2030. Detta såväl ekonomiska som sociala. Pandemin har inte bara
synliggjort utan även fördjupat segregationen och ojämlikheten i
staden. Ändå verkar vi nå en relativ god måluppfyllelse. Vilket kan
vara väldigt missvisande.
Förvaltningen pekar dessutom på att den uppsökande verksamheten
fortfarande haltar.
Vi vet att verksamheten kräver mer resurser, för att hitta nya
metoder för den uppsökande verksamheten. Staden missar att både
att uppnå målet med UVAS och KKA.
Två viktiga målgrupper inom guppen unga som har får betala högt
pris i form av passivitet och sämre framtidsutsikter när staden inte
stärker sitt uppsökande arbete.
Ungdomar har tillsammans med utrikesfödda, långtidsarbetslösa,
personer som lever med funktionsnedsättning drabbats hårt av
pandemin. Det finns nu goda tecken på att delar av
arbetsmarknaden har börjat återhämtat sig. Här har vi återigen en
unik möjlighet att både satsa på vuxenutbildningen och fler insatser
inom jobbtorg. Inte minst visar sig detta inom vuxenutbildningen
där trycket är högt och där arbetsmarknadsförvaltningen söker drygt
50 miljoner kr mer i budgetjusteringar än föregående år. Vilket är
välkommet, eftersom vi vill att alla som vill studera ska beredas
plats. Ingen ska nekas utbildning på grund av resursbrist. Vi oroas
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dock över att egenregin fortsätter gå med underskott. Här hoppas vi
att man istället för att minska personalkostnaderna hellre se över
system som missgynnar egenregin. Vi önskar att en översyn av
ersättningsmodeller och uppdragen till egenregi görs med syfte att
stärka egenregi.
Vi noterar även att vi fortfarande inte har sett några konkreta
reformer eller förslag som leder till att arbetslösa kan fortare
komma i arbete. Regeringen har under hela pandemin tagit ett stort
ansvar för ekonomin och arbetslösheten. Tyvärr kan vi inte säga att
den blågröna majoriteten har tagit samma ansvar. Istället för
handling verkar majoritetensstrategi vara att försöka rida ut
pandemin utan förslag på reformer. Det mest konkreta som har
presenterats är en strategi för stadens arbetsmarknadsinsatser. Den
är mer en katalog över stadens egna verksamheter än ett konkret
strategiskt arbetsdokument för hur fler ska ges möjlighet att komma
ut till egen försörjning.
Vi saknar en analys över de minskade inskrivningarna inom
jobbtorg och vilka orsaker som kan ligga bakom. Detsamma gäller
för ekonomiskt bistånd. Tendenserna i samhället pekar (i och med
pandemin) att fler borde vara i behov av insatser.
Sist men inte minst anser vi det finns ett behov av att utveckla och
stärka arbetet för att stödja utlandsfödda kvinnor att komma ut i
arbete eller studier. Vår bestämda uppfattning är att mer behöver
göras för att fler ska ha en egen försörjning. Vi vill att kvinnor och
män ska ha samma möjligheter till ekonomisk självständighet livet
ut.
Särskilt uttalande
Ledamoten Martin Westmont (SD) lämnade följande särskilda
uttalande.
Förvaltningen har inkommit med tertialrapport 2 2021 för
Arbetsmarknadsnämnden. Utvecklingen av pandemin står idag på
många sätt vid ett vägskäl, kommer smittspridningen mattas av eller
kommer den åter att öka. Återhållsamhet och vaksamhet är därför
av betydelse då vi idag inte vet hur det kommer att se ut närmaste
tiden. Förvaltningens arbete och ekonomi har påverkats av
pandemin och det är viktigt att det är kärnverksamheterna som
prioriteras även fortsättningsvis.
Sverigedemokraterna anser fortfarande att man kan göra mer för
stadens företagare som har lidit stort av pandemin. Genom att
stimulera och stödja stadens företag så bidrar vi till att företagen
kan utvecklas och behålla nyckelkompetenser, vilket inte enbart
skapar fler riktiga arbeten utan också ger ökade skatteintäkter för
staden. Ska vi kunna uppfylla måluppfyllelsen om att vara en
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växande stad med en positiv tillväxt så måste staden vara beredd att
skapa incitament som gör det möjligt för våra företag att överleva
och kunna behålla arbetskraft under rådande pandemi och dess
efterverkningar.
Handlingar i ärendet
 541615 Tertialrapport 2 2021 för arbetsmarknadsnämnden
 541616 Bilaga 1 AmN T2
 541612 Bilaga 2 Balansräkning AmN T2 2021
 541613 Bilaga 3 Resultaträkning AMN T2 2021
 541614 Bilaga 4 Projektbilaga AmN T2 2021
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§6
Handlingsplan för ett cirkulärt byggande i Stockholms
stad 2021-2024 - med fokus på minskat byggavfall
AMF 2021/584

Beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden godkännde miljöförvaltningens,
exploateringskontorets och Stockholm Vatten och Avfalls
förslag till Handlingsplan för ett cirkulärt byggande i
Stockholms stad 2021-2024 – med fokus på minskat
byggavfall.
Sammanfattning av ärendet
Byggbranschen står för en stor påverkan på klimatet och ett stort
resursslöseri av material på grund av dagens linjära bygg- och
anläggningsprocesser. Kommunfullmäktige gav i budget 2020
miljö- och hälsoskyddsnämnden i uppdrag att i samarbete med
Stockholm Vatten och Avfall AB samt exploateringsnämnden ta
fram en handlingsplan för minskat byggavfall. Handlingsplanen
fokuserar i första hand på åtgärder i stadens egna nyproduktions-,
ombyggnads- och rivningsprojekt. Åtgärder för cirkularitet och
minskat byggavfall från hushållen har exkluderats. Schakt- och
återfyllnadsmassor hanteras i ett särskilt uppdrag hos
exploateringskontoret varför åtgärder för detta ej ingår i denna
handlingsplan. Planen har varit på en kontorsremiss internt i staden
samt tidigare även en informell avstämning både internt inom
staden och externt till nyckelaktörer i byggbranschen.
Remissinstanserna är överlag positivt inställda till handlingsplanen
och anser att den är ambitiös men ändå realistisk att genomföra. I
detta tjänsteutlåtande redovisas hur framtagandet har gått till samt
bifogat finns själva förslaget till handlingsplan.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 9 september 2021.
Beslutsgång
Ordföranden Karin Ernlund (C) föreslog, med instämmande från
samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 AMF 2021/584-1 Gemensamt tjänsteutlåtande gällande
handlingsplan för ett cirkulärt byggande i Stockholms stad
2021-2024 - med fokus på minskat byggavfall
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AMF 2021/584-2 Bilaga - Förslag till Handlingsplan för ett
cirkulärt byggande i Stockholms stad 2021-2024 - med fokus
på minskat byggavfall
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§7
Belsut fattade på delegation samt inkomna och
upprättade ärenden
AMF 2021/134

Arbetsmarknadsnämnden la sammanställningen av
delegationsbeslut samt listan för inkomna och upprättade ärenden
till handlingarna.
Handlingar i ärendet
 AMF 2021/134-44 Anmälan av beslut av tjänsteman enligt
delegation till AMN 7 - 210921
 AMF 2021/134-43 Inkomna och upprättade ärenden samt
handlingar till AMN 7 - 210921
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§8
Protokoll från arbetsmarknadsnämnden 24 augusti 2021
Arbetsmarknadsnämnden la protokollet från
arbetsmarknadsnämnden den 24 augusti 2021 till handlingarna.
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§9
Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor 15
september 2021
AMF 2021/104

Arbetsmarknadsnämnden la protokollet från rådet för
funktionshinderfrågor den 15 september 2021 till handlingarna.
Handlingar i ärendet
 546948 Protokoll FHR 210915
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§ 10
Protokoll från förvaltningsgruppen 16 september 2021
AMF 2021/25

Arbetsmarknadsnämnden la protokollet från förvaltningsgruppen
den 16 september 2021 till handlingarna.
Handlingar i ärendet
 546945 Protokoll FVG 210916
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§ 11
Nämndens frågor
Inga frågor från nämnden anmäldes.
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§ 12
Förvaltningsinformation
Förvaltningschef Karina Uddén informerade om:


Nytt verksamhetssystem för förvaltningen, vilket ska ersätta
befintliga systemet FLAI, men även tillgodose behov i
verksamheter som i dag saknar systemstöd.



Vuxenutbildning i egen regi har vunnit kvalitetsutmärkelsen
Guldtrappan. Ett pris som årligen delas ut till nominerade
skolhuvudmän som arbetar framgångsrikt och långsiktigt
utifrån styrdokumenten för elevers kunskaper, digitala
kompetens och personliga utveckling.

Nästa nämndsammanträde den 19 oktober kommer att genomföras
på plats i stadshuset.
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