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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 protokollsjusterare och tid för justering av
protokollet
Ordföranden Karin Ernlund (C) och tjänstgörande ersättaren Alma
Carlsson (S) utsågs att justera dagens protokoll. Protokollet ska
justeras senast den 2 september 2022.
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§3
Beslut om närvarorätt för personalföreträdare
Arbetsmarknadsnämnden gav Malin
Appelqvist, Kommunal närvarorätt vid dagens sammanträde.
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§4
Redovisning av uppdrag att inrätta en
samordningsfunktion för arbetet med att främja
arbetsintegrerande sociala företag (ASF)
AMF 2022/574

Beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden godkände redovisning av uppdrag
och beslutade att lägga den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Stockholms stad har en ambition att stötta och främja ett rikt och
levande civilsamhälle och näringsliv. Däribland de
arbetsintegrerande sociala företagen (ASF) vars främsta syfte är att
hjälpa människor till arbete. ASF driver näringsverksamhet och
säljer arbetsintegrerande tjänster till offentlig sektor och det privata
näringslivet. ASF är fristående från offentlig sektor och har
samhällsnytta som övergripande mål.
I Stockholms stads budget för 2022 beslutades om ett
stadsövergripande arbete för att främja samverkan med ASF som
rör alla stadens nämnder och bolagsstyrelser.
Arbetsmarknadsnämnden fick i uppdrag att samordna uppdraget
genom att inrätta en samordningsfunktion.
Samordningsfunktionen påbörjade sitt arbete i februari 2022.
Dessförinnan genomfördes en rekrytering av en ny medarbetare
samt en intern förankring av uppdraget i förvaltningen. Det senare
med utgångspunkt i den handlingsplan som togs fram under 2021.
En kommunikationsinsats i syfte att informera stadens förvaltningar
och bolag genomfördes likaså.
Under den senare delen av våren har ett antal aktiviteter genomförts
för att sprida information om stadens möjligheter att samverka med
och främja ASF, omvärldsbevaka och fortsatt utveckla arbetet.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 11 augusti 2022.
Beslutsgång
Ordföranden Karin Ernlund (C) föreslog, med instämmande från
samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens
förslag till beslut.
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Särskilt uttalande
Ledamöterna Erik Persson m.fl (S), Rashid Mohammed m.fl
(V) lämnade följande särskilda uttalande.
Vi välkomnar att en samordningsfunktion för arbetsintegrerande
sociala företag (ASF) har inrättats. Under mandatperioden har vi
pekat på att ASFs mål och arbete ofta går i linje med stadens arbete
och mål gällande hållbarhetsfrågor. Bland annat har vi drivit frågan
under 2021 i en motion om vikten av att ta tillvara på de sociala
företagen i Stockholm. Vi vill att staden tillvaratar ASF och de
sociala företagens kraft. Vi ser att det finns en potential inom den
idéburna sektorn som staden skulle kunna använda mer.
Olika sociala företag önskar samarbeta med staden, men många
nämnder har haft svårigheter i att hitta samarbeten med företagen.
Samordningsfunktionen kan säkert bidra till att bringa klarhet i de
frågor som nämnder har. Vår förhoppning är att fler sociala företag
ska kunna bedriva verksamheter inom Stockholms stad.
Ersättaryttrande
Ersättaren Lisa Palm (Fi) lämnade följande ersättaryttrande.
Vi välkomnar att en samordningsfunktion för arbetsintegrerande
sociala företag (ASF) har inrättats. Under mandatperioden har vi
pekat på att ASFs mål och arbete ofta går i linje med stadens arbete
och mål gällande hållbarhetsfrågor. Bland annat har vi drivit frågan
under 2021 i en motion om vikten av att ta tillvara på de sociala
företagen i Stockholm. Vi vill att staden tillvaratar ASF och de
sociala företagens kraft. Vi ser att det finns en potential inom den
idéburna sektorn som staden skulle kunna använda mer.
Olika sociala företag önskar samarbeta med staden, men många
nämnder har haft svårigheter i att hitta samarbeten med företagen.
Samordningsfunktionen kan säkert bidra till att bringa klarhet i de
frågor som nämnder har. Vår förhoppning är att fler sociala företag
ska kunna bedriva verksamheter inom Stockholms stad.
Handlingar i ärendet
 AMF 2022/574-1 Redovisning uppdrag att samordna och
främja arbetsintegrerande sociala företag
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§5
Utredning gällande svenska för invandrare (sfi)
En genomlysning av sfi med fokus på studieväg 1 och 2
AMF 2022/575

Beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att godkänna bifogad
utredning och beslutade att lägga den till handlingarna.
2. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen med hänvisning till nämndens följande
två uppdrag i budget för 2022:
- Arbetsmarknadsnämnden ska göra en genomlysning av sfi
i egen och upphandlad regi för att föreslå åtgärder som höjer
kvaliteten i undervisningen, utvecklar möjligheten till
kvalitetskontroll av samtliga skolor och bidrar till ökad
motivation och genomströmning av elever.
- Arbetsmarknadsnämnden ska även utreda hur sfi i större
utsträckning kan ske inom sammanhållna grupper och med
antagning med regelbundna intervaller.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsförvaltningen har gjort en genomlysning av svenska
för invandrare (sfi) i egen och upphandlad regi. Utredningen
fokuserar på utbildning i sfi för elever på studieväg 1 med ingen
eller mycket kort skolbakgrund, och studieväg 2 där eleverna har 612 års skolbakgrund. Utredningen har lagt särskild vikt vid hur
Stockholms stad kan bidra till att undervisningen i sfi utvecklas.
Utredningen konstaterar att i och med nuvarande komvuxavtal
infördes flera viktiga förändringar för att höja kvaliteten och
genomströmningen i sfi. Det rörde bland annat införandet av en
individuell kurstid och uppföljning av elevers progression, utökade
krav på kompetenser, samt nya utbildningspaket och studiegrupper
för sfi-elever. I samband med avtalet förstärktes även uppföljningen
på individ- och verksamhetsnivå.
Avtalet har också inneburit vissa utmaningar. Det har exempelvis
upplevts svårt att vid behov göra relevanta avtalsändringar.
Leverantörer lyfter även att ersättningsmodellen inte kompenserar
för utökat avtalskrav.
Utredningen lämnar flera förslag som på olika sätt syftar till att fler
elever i sfi ska nå målen för utbildningen. Ett förslag innebär att
arbetsmarknadsförvaltningen bör förstärka det strategiska
utvecklingsarbetet för studieväg 2 genom utökad samverkan med
skolorna, nya forum för kollegialt lärande och ett ökat fokus på
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arbetslivsanknytningen för vissa målgrupper. Det är också viktigt
att fortsätta det aktiva utvecklingsarbetet för studieväg 1, eftersom
utbildningen riktar sig till en elevgrupp med stora utbildningsbehov.
Utredningen visar vidare att skolorna på olika sätt arbetar aktivt för
att tillgängliggöra undervisningen pedagogiskt, fysiskt och socialt.
Studieteamets kompetens inom tillgängliga lärmiljöer stöder skolors
arbete, men kan utnyttjas mer. Skolorna kan också behöva mer stöd
i vad det innebär att utveckla elevers digitala kompetens. Ett
ytterligare sätt att öka kvaliteten i undervisningen är att öka andelen
lärare inom sfi med pedagogisk examen, ämnesbehörighet och
fördjupade kunskaper i svenska som andraspråk.
Utredningen föreslår till sist att kommande komvuxavtal bör
utformas så att intaget till varje skola och studieväg sker med längre
intervall om exempelvis fem veckor. Det skulle möjliggöra mer
sammanhållna studiegrupper, vilket har stora pedagogiska fördelar.
Arbetsmarknadsförvaltningen avser att fortsatt analysera
utredningens slutsatser och förslag i syfte att det ska utgöra grund
för fortsatt utveckling av sfi.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den
11 augusti 2022.
Beslutsgång
Ordföranden Karin Ernlund (C) föreslog, med instämmande från
samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Särskilt uttalande
Ordföranden Karin Ernlund (C), ledamoten Andrea Hedin m.fl
(M), ledamoten Peter Öberg (L) och ledamoten Magnus Runsten
(MP) lämnade följande särskilda uttalande.
Under den senaste mandatperioden har vi i den grönblå majoriteten
tagit stora steg mot målet att Stockholm ska vara ett nationellt och
internationellt föredöme för snabb etablering av nyanlända på
arbetsmarknaden. Vi har inrättat Welcome House och vi har slutit
en integrationspakt med Stockholms företag. Vi har även gjort flera
viktiga reformer av komvux och särskilt utbildningen i svenska för
invandrare (sfi).
I de nya avtal som förvaltningen för två år sedan slöt med anordnare
av sfi i Stockholm gjordes ett antal förändringar och vi såg bland
annat till att varje elev får en tilldelad kurstid, att införa ekonomiska
incitament för att eleverna ska klara studierna i form av en
resultatbaserad ersättningsmodell och de skolor som utbildar
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eleverna med kortast studiebakgrund blev ålagda att anställa
studiehandledare.
Vi har också skärpt kraven på skolorna att säkerställa kvalitet i
verksamheten och tillsatt resurser i budget för att avtalen ska följas
upp oftare och noggrannare. Vi vill att sfi ska ha en tydlig koppling
till samhället och till arbetsmarknaden. Därför har vi särskilt satsat
på kombinationsutbildningar, där studier i sfi kombineras med
yrkeskurser.
I den här utredningen pekas ett antal särskilda utvecklingsområden
ut. Vår ambition är att stadens sfi ska vara den bästa i Sverige och
vill fortsätta utveckla undervisningen med två tydliga prioriteringar
– hög kvalitet och tydlig koppling till arbetsmarknaden.
Utredningen visar tydligt att kvaliteten och genomströmningen av
elever på sfi gynnas av sammanhållna grupper. Det är också tydligt
att kvalitet och motivation ökar när studierna i svenska språket
kombineras med samhällsorienterande kurser eller yrkeskurser.
Vi är överens om en fortsatt reformagenda för sfi i Stockholm:
 Sammanhållna studiegrupper – intag av nya elever som mest
var femte vecka
 Fler paket som kombinerar sfi med yrkeskurser och praktik
 Studiecoacher och handledare som stöttar eleverna i deras
studier, även på studieväg 2
 Tillgång till studie- och yrkesvägledning för alla sfi-elever
Det finns många fler utvecklingsområden som vi ser, exempelvis att
fler kan studera sfi på eller i direkt anslutning till sin arbetsplats i
samarbete med arbetsgivare och att fler ska söka sig till studier i sfi
för att närma sig arbetsmarknaden. Sfi är i behov av reformer men
regeringen har fått två olika utredningar med skarpa förslag på sitt
bord utan att göra något av dem. Vi i den grönblå majoriteten vilar
inte utan tar fasta på den här utredningens rekommendationer för att
förbättra sfi direkt.
Särskilt uttalande
Ledamoten Martin Westmont (SD) lämnade följande särskilda
uttalande.
Uppdraget att göra en genomlysning av sfi och föreslå åtgärder till
förbättringar är en något vi välkomnar. Framförallt vill vi se
kvalitetskontroller på undervisningen och att regelbundna kontroller
av att lärarnas kunskaper implementeras.
Den naturliga och vardagliga kontakten med det svenska språket
saknas i mångas vardag. Därför är det i många fall inte kunskaper i
modersmålet som behöver stärkas utan kunskaperna i svenska. Vi
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vill understryka vikten av att staden tar ett helhetsperspektiv när det
kommer till att minska utanförskapet i samhället. Många
medborgare har bristfälliga kunskaper i det svenska språket och det
medför stora svårigheter för att sedermera kunna fullfölja en
utbildning. Det underlättar inte heller möjligheterna till att kunna få
ett arbete eller att känna sig inkluderad i det svenska samhället. Ett
första steg är att människor som kommit till Sverige och Stockholm
lär sig det svenska språket i tal och skrift. Här spelar sfiundervisningen en viktig roll. Utredningen har lagt vikt vid hur
Stockholms stad kan bidra till hur undervisningen i sfi ska
utvecklas. Vi anser att kraven på deltagarna måste bli än mer
striktare och tydligare, då detta ligger i alla parters intressen.
Ersättaryttrande
Ersättaren Ofelia Namazova (KD) lämnade följande
ersättaryttrande.
Under den senaste mandatperioden har vi i den grönblå majoriteten
tagit stora steg mot målet att Stockholm ska vara ett nationellt och
internationellt föredöme för snabb etablering av nyanlända på
arbetsmarknaden. Vi har inrättat Welcome House och vi har slutit
en integrationspakt med Stockholms företag. Vi har även gjort flera
viktiga reformer av komvux och särskilt utbildningen i svenska för
invandrare (sfi).
I de nya avtal som förvaltningen för två år sedan slöt med anordnare
av sfi i Stockholm gjordes ett antal förändringar och vi såg bland
annat till att varje elev får en tilldelad kurstid, att införa ekonomiska
incitament för att eleverna ska klara studierna i form av en
resultatbaserad ersättningsmodell och de skolor som utbildar
eleverna med kortast studiebakgrund blev ålagda att anställa
studiehandledare.
Vi har också skärpt kraven på skolorna att säkerställa kvalitet i
verksamheten och tillsatt resurser i budget för att avtalen ska följas
upp oftare och noggrannare. Vi vill att sfi ska ha en tydlig koppling
till samhället och till arbetsmarknaden. Därför har vi särskilt satsat
på kombinationsutbildningar, där studier i sfi kombineras med
yrkeskurser.
I den här utredningen pekas ett antal särskilda utvecklingsområden
ut. Vår ambition är att stadens sfi ska vara den bästa i Sverige och
vill fortsätta utveckla undervisningen med två tydliga prioriteringar
– hög kvalitet och tydlig koppling till arbetsmarknaden.
Utredningen visar tydligt att kvaliteten och genomströmningen av
elever på sfi gynnas av sammanhållna grupper. Det är också tydligt
att kvalitet och motivation ökar när studierna i svenska språket
kombineras med samhällsorienterande kurser eller yrkeskurser.
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Vi är överens om en fortsatt reformagenda för sfi i Stockholm:
 Sammanhållna studiegrupper – intag av nya elever som mest
var femte vecka
 Fler paket som kombinerar sfi med yrkeskurser och praktik
 Studiecoacher och handledare som stöttar eleverna i deras
studier, även på studieväg 2
 Tillgång till studie- och yrkesvägledning för alla sfi-elever
Det finns många fler utvecklingsområden som vi ser, exempelvis att
fler kan studera sfi på eller i direkt anslutning till sin arbetsplats i
samarbete med arbetsgivare och att fler ska söka sig till studier i sfi
för att närma sig arbetsmarknaden. Sfi är i behov av reformer men
regeringen har fått två olika utredningar med skarpa förslag på sitt
bord utan att göra något av dem. Vi i den grönblå majoriteten vilar
inte utan tar fasta på den här utredningens rekommendationer för att
förbättra sfi direkt.
Handlingar i ärendet
 849412 En genomlysning av sfi på studieväg 1 och 2
 AMF 2022/575-1 Bilaga - Rapport: En genomlysning av sfi
med fokus på studieväg 1 och 2
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§6
Beslut om undantag från miljöbilskrav
AMF 2022/587

Beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade om undantag för ett
fordon för verksamheten Jobbstart Långholmen i syfte att
anskaffa ett specialfordon enlighet med vad som anförs i
tjänsteutlåtandet.
2. Arbetsmarknadsnämnden beslutade om undantag för två
fordon för verksamheten Jobbstart Lundaverkstaden i syfte
att anskaffa ett specialfordon enlighet med vad som anförs i
tjänsteutlåtandet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har även fattat beslut om Riktlinjer för
hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad. Av
riktlinjerna framgår det att särskilda regler gäller för specialfordon,
det vill säga ett fordon som inte finns tillgängligt i
miljöbilsutförande på marknaden och/eller när användandet av ett
konventionellt fordon är befogat. Av dessa regler framgår att när ett
specialfordon ska anskaffas, och fordonet inte ryms inom miljöbilsoch miljölastbilsdefinitionen, så ska ärendet tas upp och prövas i
respektive nämnd/styrelse för beslut.
Jobbstart Långholmen har för behov av ett specialfordon och
Jobbstart Lundaverkstaden har behov av två specialfordon för att
möjliggöra för verksamheten att utföra sina respektive uppdrag..
Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår därför att nämnden beslutar
om undantag för dessa fordon utifrån vad som anförs i
tjänsteutlåtandet.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 11 augusti 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 2022/587-1 Beslut om undantag från miljöbilskrav
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§7
Svar på skrivelse avseende Jobbtorg Stockholms
växande kostnader
AMF 2022/571

Beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att hänvisa till
förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsförvaltningen har mottagit en skrivelse från Martin
Westmont (SD) och Ann-Christine Carlberg (SD) där författarna
lyfter ett antal frågor avseende Jobbtorg Stockholms kostnader.
Den budget som hänvisas till i skrivelsen avser den totala budgeten
för avdelning Jobbtorg Stockholm 2021. Det innefattar därmed all
verksamhet och alla uppdrag som organiserades under avdelningen
2021, vilka specificeras nedan.
I ärendet redovisas utfallet för hela avdelningen Jobbtorg
Stockholm 2021, där kostnader för upphandling av externa
leverantörer ingår, samt personal- och lokalkostnader för de lokala
jobbtorgen 2021. Sammanlagt avslutades 1 595 aspiranter till arbete
2021. Av dessa var 310 Stockholmsjobb, varav 87
ungdomsanställningar.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 11 augusti 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 2022/571-2 Svar på skrivelse avseende Jobbtorg
Stockholms växande kostnader
 AMF 2022/571-1 Skrivelse till arbetsmarknadsförvaltningen
avseende Jobbtorgs ökade kostnader
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§8
Anmälan av månadsrapport per juli 2022
AMF 2021/963

Beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden godkände månadsrapporten och
beslutade att lägga den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar en budget i balans för
nämndens verksamheter.
Årets investeringsutgifter beräknas uppgå till 7,0 mnkr.
Investeringsprognosen är ingen avvikelse mot justerad budget.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 11 augusti 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 2021/963-16 Månadsrapport juli 2022
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§9
Anmälan av beslut fattade på delegation samt inkomna
och upprättade ärenden
AMF 2022/8

Arbetsmarknadsnämnden la sammanställningen av
delegationsbeslut samt listan för inkomna och upprättade ärenden
till handlingarna.
Handlingar i ärendet
 AMF 2022/8-53 Anmälan av beslut av tjänsteman enligt
delegation till AMN 6 - 220823
 AMF 2022/8-52 Inkomna och upprättade ärenden samt
handlingar till AMN 6 - 220823
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§ 10
Anmälan av föregående protokoll från
arbetsmarknadsnämnden
AMF 2022/8

Arbetsmarknadsnämnden la protokollet från
arbetsmarknadsnämnden den 14 juni 2022 till handlingarna.
Handlingar i ärendet
 AMF 2022/8-47 Protokoll AMN 220614 - §§1-3, §6, §§8-16
 AMF 2022/8-42 Protokoll AMN 220614 - §§4-5, §7
(Omedelbar justering)
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§ 11
Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor
AMF 2022/67

Arbetsmarknadsnämnden la protokollet från rådet för
funktionshinderfrågor den 17 augusti 2022 till handlingarna.
Handlingar i ärendet
 895757 Protokoll FHR 220817

Arbetsmarknadsnämnden

Protokoll nr 6/2022
Sida 18 (20)
2022-08-23

§ 12
Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppen
AMF 2022/9

Arbetsmarknadsnämnden la protokollet från förvaltningsgruppen
den 18 augusti 2022 till handlingarna.
Handlingar i ärendet
 895897 Protokoll FVG 220818, nr 6

Arbetsmarknadsnämnden

§ 13
Nämndens frågor
Inga frågor lyftes.

Protokoll nr 6/2022
Sida 19 (20)
2022-08-23

Arbetsmarknadsnämnden

Protokoll nr 6/2022
Sida 20 (20)
2022-08-23

§ 14
Förvaltningsinformation
Förvaltningschefen informerade att arbetsmarknadsförvaltningen
flyttade innan sommaren och nu delar kontorslokaler med
serviceförvaltningen på Palmfelt center. Den nya besöksadressen är
Palmfeltsvägen 5.
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