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§4
Upphandling av samhällsorientering för vissa nyanlända
invandrare
AMF 2022/453

Beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att delta i den
samordnade upphandlingen av samhällsorientering för vissa
nyanlända invandrare.
2. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att godkänna
upphandlingsdokumentet av samhällsorientering för vissa
nyanlända invandrare.
3. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att delegera till
förvaltningschefen, eller den hen sätter i sitt ställe, att för
nämndens räkning:
- fatta tilldelningsbeslut,
- teckna ramavtal med godkända leverantörer,
- besluta om förlängning av ramavtal,
- besluta om partsbyte samt underteckna avtal om partsbyte,
- besluta om påföljder vid avvikelse från ramavtalet
inklusive uppsägning eller hävning,
- besluta om mindre justeringar i/av
upphandlingsdokumentet och ramavtal,
- besluta om justeringar i upphandlad tjänst och eller i
ersättningsmodell som bedöms nödvändiga utifrån
affärsmässiga grunder,
- inställning och yttranden vid eventuell överprövning,
- underteckna rättegångsfullmakt.
4. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att justera paragrafen
omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen ska enligt lag erbjuda samhällsorienteringskurs till
vissa nyanlända invandrare. Samhällsorienteringen syftar till att
underlätta de nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet, ge
en grundläggande förståelse för det svenska samhället samt vara en
grund för fortsatt kunskapsinhämtande. Utbildningen ska omfatta
minst 100 timmar och ska i möjligaste mån bedrivas på modersmål
eller annat språk som deltagaren behärskar väl.
Arbetsmarknadsnämnden har behov av samhällsorientering för
vissa nyanlända invandrare. Upphandlingen görs på uppdrag av
samtliga kommuner i Stockholms län och Håbo kommun.
Genom upphandlingen säkerställs att de stockholmare som har rätt
till samhällsorientering kan ta del av denna på lika villkor och med
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variation i utbudet. Med detta som utgångspunkt och grund behöver
staden kontinuerligt komplettera och stärka individens
förutsättningar och vara tillgänglig för att ge information, guidning,
nätverk och stöd. Med en samlad ingång för nyanlända inom ramen
för Welcome House utformas detta stöd efter behov och stadens
prioriteringar. Genom Welcome House och Etableringscentrum
lotsas man vidare till aktiviteter och aktörer i staden, bland annat till
civilsamhällets aktörer. Samhällsorienteringen ger deltagarna en
första, gemensam, grund som byggs på med stöd, fördjupning och
nätverk som Stockholms stad kan tillhandahålla och utveckla utifrån
individens önskemål och behov. Nuvarande ramavtal löper ut och
kan inte förlängas ytterligare. En ny upphandling behöver göras och
förvaltningen föreslår att det bifogade upphandlingsdokumentet ska
godkännas.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 6 juni 2022.
Beslutsgång
Ordföranden Karin Ernlund (C) föreslog, med instämmande från
samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 AMF 2022/453-1 Upphandling av samhällsorientering för
vissa nyanlända invandrare
 AMF 2022/453-2 Bilaga - Upphandlingsdokument
 AMF 2022/453-3 Bilaga - MBL 11 §-protokoll justerat
2022-06-03

Arbetsmarknadsnämnden

Protokoll nr 5/2022
Sida 4 (8)
2022-06-14

§5
Beslut om arbetsmarknadsinsats för vissa målgrupper
som nås via arbetsmarknadsnämndens uppsökande
uppdrag
AMF 2022/462

Beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att godkänna
förvaltningens tjänsteutlåtande om särskilt individanpassad
stödinsats för vissa målgrupper för att underlätta arbete eller
studier enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:435), SoL.
2. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta
om att rätt till insatsen kan beviljas efter prövning enligt 4
kap. 2 § SoL.
3. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta
om att arbetsmarknadsnämnden ska ansvara för insatsen och
att arbetsmarknadsnämndens reglemente förtydligas.
4. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att arbetsmarknadsnämnden ska ansvara för
biståndsprövning enligt 4 kap 1 och 2 §§ SoL avseende
insatsen och att prövningen ska ske enligt bilagda riktlinjer.
5. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att delegera till
förvaltningschefen att efter kommunfullmäktiges beslut
besluta om tillämpningsanvisningar för prövning och
beviljande av insatsen samt vid behov fatta beslut om
inställning och yttranden vid eventuellt överklagande.
Förvaltningschefen gavs i uppdrag att utarbeta rutiner för
samarbete med socialtjänsten vid stadsdelsnämnderna och
socialnämnden. Förvaltningschefen gavs i uppdrag att vid
behov besluta om ändringar i tillämpningsanvisningarna och
eller rutinerna.
6. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att delegera till
förvaltningschefen att besluta om vidaredelegering av
samtliga beslut i ärendet.
7. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att ärendet överlämnas
till kommunstyrelsen.
8. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att justera paragrafen
omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsnämnden har enligt kommunfullmäktiges budget i
uppdrag att arbeta uppsökande för att nå och erbjuda insatser till
unga 19-29 år som varken arbetar eller studerar (UVAS 19-29 år)
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och till kvinnor med svag ställning på arbetsmarknaden i syfte att
fler ska etablera sig på arbetsmarknaden eller påbörja studier. Den
uppsökande verksamheten och stödinsatserna bedrivs och ges på
stadens Jobbtorg. I dagsläget erbjuds de unga som tackar ja till
stödet en individanpassad stödinsats utan att insatsen föregås av ett
formellt beslut. För målgruppen kvinnor med svag ställning på
arbetsmarknaden erbjuds i dagsläget endast råd och stöd.
Arbetsmarknadsförvaltningen bedömer att det behöver bli tydligare
hur de särskilda stödinsatserna ges utifrån gällande lagstiftning. En
ökad tydlighet inom området bidrar till att de individer som behöver
särskilda stödinsatser kan erbjudas detta på ett rättssäkert sätt av
arbetsmarknadsnämnden.
Individinsatser som innebär att någon beviljas förmåner ska föregås
av ett individuellt beslut som har stöd i lagstiftningen.
Utgångspunkten för stadens insatser på arbetsmarknadsområdet är
främst socialtjänstlagen.
Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår därför att insats i form av
särskilt individanpassad stödinsats för att underlätta arbete eller
studier för UVAS 19-29 år och till kvinnor med en svag ställning på
arbetsmarknaden ska föregås av individuell biståndsprövning.
Insatsen bedöms vara utöver socialtjänstens ansvar enligt 4 kap. 1 §
SoL men bedöms kunna omfattas av möjlighet för av
kommunfullmäktige beslutad insats enligt 4 kap. 2 § SoL.
Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige
uppdrar åt arbetsmarknadsnämnden att fatta biståndsbeslut om
särskilt individanpassad stödinsats för att underlätta arbete eller
studier enligt 4 kap. 2 § SoL för socialt utsatta i de ovan nämnda
målgrupperna.
Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige
beslutar om att rätt till insatsen särskilt individanpassad stödinsats
för att underlätta arbete eller studier kan beviljas efter prövning
enligt 4 kap. 2 § SoL för särskilt behövande stockholmare i de ovan
nämnda målgrupperna och att prövning ska ske enligt bilagda
riktlinjer. Förvaltningen föreslår också att nämnden beslutar att
föreslå att kommunfullmäktige beslutar att arbetsmarknadsnämnden
ska ansvara för insatsen och biståndsprövning enligt 4 kap. 1 och 2
§§ SoL avseende insatsen.
Av uttalanden från Justitieombudsmannen (JO) framgår att ett
beslut enligt 4 kap. 2 § SoL alltid måste föregås av en prövning av
rätt till insatsen enligt 4 kap. 1 § SoL. Arbetsmarknadsförvaltningen
föreslår därför att kommunfullmäktige ger arbetsmarknadsnämnden
i uppdrag att i samband med beslut enligt 4 kap. 2 § SoL även göra
en prövning av rätten till en sådan insats enligt 4 kap. 1 § SoL.
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Enligt förslaget ska personer som uppbär försörjningsstöd inte ha
rätt till insatsen, eftersom dessa personer omfattas av samma
insatser via jobbtorgsverksamheten i ett arbetsrehabiliterande arbete
inom ramen för deras behov av försörjningsstöd från stadsdelsförvaltningen. Genom biståndsprövning och beslut läggs grund till
en rättssäker handläggning som följer bestämmelser om
dokumentation och uppföljning i SoL. En tydlig och lagreglerad
dokumentationsplikt bidrar till en jämlik och rättssäker
handläggning som är mer uppföljningsbar. På detta sätt blir det
också en mer enhetlig tillämpning inom Jobbtorg. Ett sådant
tillvägagångssätt är även positivt ur jämställdhetssynpunkt eftersom
förutsättningarna för att ta del av insatserna tydliggörs och
möjligheten att följa upp beslut om insats utifrån kön förbättras.
Förslaget är en del av implementeringen av stadens strategi för
arbetsmarknadsinsatser. Förslaget innebär ett tydliggörande av
ansvar för beslut om insatser som stödjer individen till arbete eller
studier för de målgrupper som nås genom uppsökande uppdrag.
Arbetsmarknadsinsatserna är riktade till vissa särskilt behövande
målgrupper och en viktig del i stadens socialtjänst.
Syftet med förslaget är att arbetsmarknadsnämnden, genom
Jobbtorgen, självständigt ska kunna fatta biståndsbeslut enligt
socialtjänstlagen för de målgrupper nämnden har ett ansvar för
enligt kommunfullmäktiges beslut. Förslaget förväntas leda till
större förutsägbarhet, rättssäkerhet och likabehandling i
handläggningen av de särskilt individanpassade stödinsatserna.
Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att de förslag som ges i detta
tjänsteutlåtande börjar gälla från 1 januari 2023.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 2 juni 2022.
Beslutsgång
Ordföranden Karin Ernlund (C) föreslog, med instämmande från
samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 AMF 2022/462-1 Beslut om arbetsmarknadsinsats för vissa
särskilt socialt utsatta målgrupper som nås via förvaltningens
uppsökande uppdrag
 AMF 2022/462-2 Bilaga - Riktlinje för beslut om
arbetsmarknadsinsats för vissa målgrupper som nås via
arbetsmarknadsnämndens uppsökande uppdrag
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§7
Beslut om förändringar i delegationsordning för
arbetsmarknadsförvaltningen
AMF 2022/530

Beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att delegera förtecknade
ärenden och ärendegrupper enligt bilaga till
förvaltningschefen.
2. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att förvaltningschefen
får rätt att vidaredelegera förtecknade ärenden och
ärendegrupper till annan anställd.
3. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att anmälan av beslut
sker löpande till arbetsmarknadsnämnden, om inte annat
anges i delegationsförteckningen.
4. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att ordförande, eller vid
dennes frånvaro vice ordförande, på nämndens vägnar får
besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens
avgörande inte kan avvaktas.
5. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att godkänna föreslagna
förändringar i delegationsordningen, enligt bilaga, och att
den därmed ersätter tidigare beslut.
6. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att justera paragrafen
omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsnämnden beslutade den 24 augusti 2021 om
aktualisering av delegationsordningen för
arbetsmarknadsförvaltningen. Med anledning av förändringar av
bland annat styrdokument, uppdrag och organisation behöver
delegationsordningen uppdateras.
De i detta ärende föreslagna förändringarna härrör till ett behov av
förtydliganden, förändrade styrdokument och uppdrag samt till
organisatoriska förändringar, som till exempel inrättandet av en
förvaltarenhet.
Förändringar föreslås inom områdena Allmänna ärenden,
Ekonomi/upphandling samt Personalärenden. Med anledning av
nämndens nya uppdrag gällande en förvaltarenhet föreslås att en ny
ärendegrupp (ärendegrupp 6) införs.
Förslag till relevanta förändringar i delegationsordningen är
markerade i bifogad förteckning.
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Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den
2 juni 2022.
Beslutsgång
Ordföranden Karin Ernlund (C) föreslog, med instämmande från
samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 AMF 2022/530-1 Beslut om förändringar i
delegationsordning för arbetsmarknadsförvaltningen
 AMF 2022/530-2 Bilaga - Förslag till ändringar
Delegationsordning Arbetsmarknadsförvaltningen
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