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§1. Mötet öppnades av ordförande Bengt Lyngbäck
§2. Dagordningen fastställdes

En punkt gällande rådets möte med arbetsmarknadsnämnden i
december lades till under §8 övriga frågor och dagordningen
fastställdes sedan.
§3. Val av sekreterare

Niklas Malmström valdes till sekreterare.
§4. Val av justerare

Till justerare valdes Klas Lionell.
§5. Föregående möte och föregående mötesprotokoll

Inga synpunkter lämnades på föregående mötesprotokoll.
Protokollet lades till handlingarna.
§6. Ärenden inför arbetsmarknadsnämndens sammanträde

Yttrande över Remiss ”Uppdatering av programmet för
upphandling och inköp”
AMN 2019-0394-1.6
Rådet efterfrågade mer tryck på funktionshindersaspekten och en
viss oro att sociala klausuler var ganska nedtonat i programmet.
Rådet tyckte dock att det var positivt att förvaltningen tryckt på att
all verksamhet ska omfattas av klausulen om meddelarfrihet och
meddelarskydd.
Förvaltningens svar: Programmet för upphandling och inköp är
formulerat på övergripande nivå. Programmet konkretiseras i
anvisningar där frågor om funktionshindersaspekter och sociala
klausuler kan beaktas.
Yttrande över remiss av ”Rese- och mötespolicy för Stockholms
stad”
AMN 2019-0474-1.6
Rådet påpekade att tillgänglighet inte nämns i policyn.
Svar på skrivelse gällande arbetsplatsträning
AMN 2019-0438-1.6
Rådet noterade att antalet platserna för arbetsplatsträning minskat.
Rådet framförde att förvaltningen i svaret hänvisat till
Samordningförbundet Stockholms stads verksamheter;
Samordningsförbundet arbetar mycket i projekt och det finns en
risk, när finansieringen upphör för verksamheten, att deltagarna i
projektet riskerar att inte få kontinuerligt och långsiktigt stöd.
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Vidare lyfte rådet upp goda exempel från en artikel där en
hotellkedja börjat ett arbete med att se över vilka möjligheter till
arbetsplatser riktade mot individer med funktionsnedsättning det
kan finnas på hotell som även fokuserar på
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tillgänglighetsanpassning. Rådet föreslog att en dialog med
Funktionsrätt skulle kunna inledas gällande liknande insatser inom
Stockholms stad.
Rapport gällande arbetsmarknadsförvaltningens arbetssätt för
samverkan med civilsamhället
AMN 2019-0540-1.3
Rådet uttryckte att det är ett spännande ärende och positivt att man
trycker på att bredda samverkan med civilsamhället i
budgetförslaget.
Redovisning av uppdragen ”Utredning gällande förutsättningar för
fler fristående aktörer inom Jobbtorg Stockholm” samt ”Strategi
för arbetsmarknadsinsatser och etablering”
AMN 2019-0601-1.3
Rådet framförde att det var en gedigen genomgång och en mycket
givande läsning, förvaltningen har lyckats väl med att belysa
området och dokumentet ger god insyn i arbetet.
Rådet uttryckte en farhåga gällande det utvidgade uppdraget inom
bl.a. kommunala aktivitetsansvaret under samma tid som
reformeringen av Arbetsförmedlingen pågår och ställde frågan om
hur förvaltningen kommer arbeta med det.
Förvaltningens svar: Reformeringen av Arbetsförmedlingen är
ännu inte påbörjad och det finns anledning att anta att det kommer
att finnas osäkerhet till dess reformeringen är genomförd (2021).
Arbetsförmedlingen är en central samverkanspart med förvaltningen
och det kan finnas risk för att individer ramlar mellan stolarna.
Förvaltningen har dock en god dialog med Arbetsförmedlingen och
arbetar tillsammans för att undvika det.
Rapport feriejobb sommaren 2019
AMN 2019-0562-3.2.6
Rådet framförde att förvaltningen gjort en bra genomgång av
arbetet med feriejobb. Däremot påpekade rådet att individer med
funktionsnedsättning är en prioriterad grupp, men utav de 1100
prioriterade platserna var det endast 165 som tillföll individer med
funktionsnedsättning; det är alldeles för få platser.
Arbetsmarknadsnämndens sammanträdestider 2020
AMN 2019-0583-1.1.1
Rådet har tagit del av ärendet och lägger det till handlingarna utan
några synpunkter.
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Beslut angående avstängning av elev med anledning av fusk
(Skollagen 2010:800, kap 5, 17§, p. 1)
AMN 2019-0513-4.4
Rådet har tagit del av ärendet och lägger det till handlingarna utan
några synpunkter.
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Månadsrapport för oktober 2019
AMN 2018-0482-1.2.1
Rådet har tagit del av ärendet och lägger det till handlingarna utan
några synpunkter.
§7. Lokalernas och handlingarnas tillgänglighet

Rådet framförde att det behövs en rutinmässig genomgång av
dörröppnarna i hissar och trapphus, vissa fungerar inte i dagsläget.
§8. Fortsättning av diskussion om samarbete gällande rapporten
utvärdering av Stockholms stads råd för funktionshinderfrågor

Då insamling av synpunkter fortfarande pågår och inga förslag till
åtgärder kommit ännu bordläggs frågan till nästa sammanträde.
§9. Sammanträdestider för arbetsmarknadsnämndens råd för
funktionshinderfrågor 2020

Rådet fastställde sammanträdestiderna för 2020.
Onsdag 5 februari

Verksamhetsberättelse 2019

Onsdag 11 mars
Onsdag 15 april

Underlag för budget 2021 med inriktning
2022 och 2023

Onsdag 20 maj

Tertialrapport 1

Onsdag 10 juni
Onsdag 19 augusti
Onsdag 16 september

Tertialrapport 2

Onsdag 14 oktober
Onsdag 11 november
Onsdag 9 december

Verksamhetsplan med budget 2021

§10. Övriga frågor

Återkoppling gällande uppföljningsdokumentens läsbarhet i
talsyntes.
Förvaltningen återkopplade att kontakt tagits med centralt ansvarig
på SLK och Stratsys, som är det företag som tillhandahåller
systemen där uppföljningsdokumenten görs. Vidare har centralt
ansvarig tagit kontakt med funktionshindersombudsmannen för
Stockholms stad för dialog kring hur detta kan lösas.
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Möte med arbetsmarknadsnämnden
Rådet bjuds in att möta arbetsmarknadsnämnden vid sammanträdet
den 17 december, kl. 16:00 – 16:20 i lokal Drätselnämnden, plan 3,
Stadshuset. Då Stadshuset nu är ett säkerhetsobjekt är det viktigt att
giltig legitimation medtages och att man kommer i god tid, då det
kan ta lite längre tid än vanligt med inpassering.

Fler vägar in - Breddad rekrytering
Ett bra och banbrytande projekt som rådet gärna följer. Rådet har
även en önskan om att Jobbtorg Sthlm eller enheter inom
förvaltningen förutom att driva projektet även aktivt ska delta och
visa på möjligheter för att personer som har en funktionsnedsättning
i ökad utsträckning kan få och behålla ett arbete i stadens
verksamheter.
§11. Nästa möte

Nästa möte äger rum onsdagen den 11 december 2019, (kl. 14.00
för förmöte, rådets sammanträde kl. 15.00).
§12. Mötet avslutades

Ordförande tackade för deltagandet.
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