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§1
Sammanträdets öppnande och godkännande av
föredragningslista
Ordföranden Emilia Bjuggren (S) öppnade sammanträdet.
Föredragningslistan godkändes.

§2
Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet
Ordföranden Emilia Bjuggren (S) och Yvonne Fernell Ingelström
(M) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska
justeras fredagen den 24 oktober 2014.

§3
Yttrande över remissen Motion (2014:9) om stadens skyldighet
att leva upp till rättigheterna som gäller i finskt
förvaltningsområde
AMN 2014-0223-01.06.
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden hänvisar till
arbetsmarknadsnämndens tjänsteutlåtande som sitt yttrande
över remissen.
2. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att justera paragrafen
omedelbart.
Ärendet
En motion från Ann-Margarethe Livh (V) har inkommit till
kommunstyrelsen angående Stockholms stads skyldigheter att leva
upp till de rättigheter som gäller i finskt förvaltningsområde.
Motionen berör också stadens skyldigheter gentemot de fyra övriga
nationella minoriteterna, judar, romer, samer och tornedalingar.
Arbetsmarknadsnämnden har fått motionen på remiss.
I sitt svar redogör arbetsmarknadsförvaltningen för hur ansvaret för
minoritetsfrågorna ser ut i staden. Varje nämnd har ett ansvar för att
se till att minoritetslagen efterlevs och att inom sitt
verksamhetsområde vidta åtgärder för att uppfylla lagens
intentioner. Detta slås fast i Nationella minoriteter och
minoritetsspråk – åtgärdsplan för Stockholms stad som antogs av
kommunfullmäktige 2010.
Arbetsmarknadsförvaltningen menar att delar av det som Livh
framför i sina yrkanden finns omnämnda i åtgärdsplanen. En del har
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genomförts medan annat återstår. Utifrån den insyn förvaltningen
har i stadens arbete konstateras att åtgärdsplanens genomslag i
förvaltningarnas arbete varierar.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den
11 september 2014.
Förslag till beslut
Ledamoten Yvonne Fernell Ingelström m.fl. (M), ledamoten Jan
Jönsson (FP) samt ledamoten Kristian Ljungblad (C) föreslog att
nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.
Ordförande Emilia Bjuggren m.fl. (S), ledamoten Awad Hersi m.fl.
(MP) samt ledamoten Karin Rågsjö (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 ledamoten Yvonne
Fernell Ingelström m.fl. (M), ledamoten Jan Jönsson (FP) samt
ledamoten Kristian Ljungblad (C) förslag till beslut.
Reservation
Ordförande Emilia Bjuggren m.fl. (S), ledamoten Awad Hersi m.fl.
(MP) samt ledamoten Karin Rågsjö (V) reserverade sig mot
nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.
1. Att överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

§4
Yttrande över remissen Revidering av resursfördelningssystem
för vuxenutbildning
AMN 2014-0239-01.06
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att som svar på remissen
hänvisa till förvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att justera paragrafen
omedelbart.
Ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet ”Revidering av
resursfördelningssystem för vuxenutbildning” till
arbetsmarknadsnämnden för yttrande.

