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§1. Mötet öppnades av ordförande Britt-Marie Färm
§2. Dagordningen fastställdes

Fråga gällande ersättning vid utbildning för rådsledamöter och en
diskussionspunkt gällande delaktighetsprogrammet 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 Bengt Lyngbäck.
§5. Föregående möte och föregående mötesprotokoll

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

Yttrande över Remiss av Vårt gemensamma ansvar – för unga som
varken arbetar eller studerar (SOU 2018:11)
AMN 2018-0397-1.6
Rådet har tagit del av ärendet och anser att det är ett bra och väl
genomarbetat yttrande.
Yttrande över Remiss av betänkandet från Komvuxutredningen
(SOU 2018:71) En andra och en annan chans – ett komvux i tiden
AMN 2018-0396-1.6
Rådet har tagit del av ärendet och lägger det till handlingarna utan
några synpunkter.
Beslut om ny lokalförhyrning vid Ranhammarsvägen 20 för
Jobbstart Ulvsunda
AMN 2018-0390-2.6
Rådet har tagit del av ärendet och lägger det till handlingarna utan
några synpunkter.
Beslut om förändringar i delegationsordning för
arbetsmarknadsförvaltningen
AMN 2015-00012.01.01
Rådet har tagit del av ärendet och lägger det till handlingarna utan
några synpunkter.
Beslut om utseende av Lex Sarah-ansvariga vid
arbetsmarknadsförvaltningen
AMN 2018-0407-1.1.1
Rådet anser att det är positivt att utse specifika ansvariga för Lex
Sarah anmälningar.
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Anmälan enligt Lex Sarah i egen regi inom Jobbtorg Stockholm
AMN 2018-0268-1.3
Rådet har tagit del av ärendet och lägger det till handlingarna utan
några synpunkter.
Månadsrapport för september 2018
AMN 2017-0297-01.02
Rådet har tagit del av ärendet och lägger det till handlingarna utan
några synpunkter.
§7. Lokalernas och handlingarnas tillgänglighet

Av de handlingar som skickats ut i papper genom posten, hade ett
av kuverten inte nått fram till rådets ledamöter.
Handlingarnas tillgänglighet i övrigt är goda, med undantag för de
större uppföljningsärendena som tertialrapporter och
verksamhetsberättelse, där färgkodningen inte kan tolkas i
talsyntesprogram. Sekreteraren får i uppdrag att kontakta Stockholm
stads funktionshindersombudsman för att lyfta denna brist.
§9. Övriga frågor

Ersättning vid utbildningar för rådets ledamöter
det ser olika ut för olika råd gällande arvodering för deltagandet vid
utbildningar. I detta fall gäller det den utbildning som Stockholm
stads funktionshindersombudsman sammankallat till måndagen den
15 oktober. Rådet ville därför lyfta frågan och menar att det bör
vara en gemensam policy för samtliga råd att det utgår ekonomisk
ersättning för deltagande i utbildningar generellt och vid detta
tillfälle.
Förvaltningens svar: Det finns ekonomiska resurser avsatta för
rådet, dels i form av arbetskraft som arbetar för rådet, och dels för
arvoden vid protokollförda sammanträden. Vidare finns det resurser
avsatta som kan användas till exempel vid utbetalning av arvode vid
deltagande i utbildningar; utbetalning av detta kan dock inte
beslutas utav rådet eller förvaltningen, utan är ett nämndbeslut. Det
kan finnas nämnder som tagit ett generellt beslut om att arvoden
utgår vid exempelvis stadsgemensamma utbildningar, men
arbetsmarknadsnämnden har inte fattat ett sådant generellt beslut.
Frågan om deltagandet i den aktuella utbildningen kommer att
lyftas till nämnden vid nästkommande sammanträde, och vid ett
positivt beslut ordnas arvodet retroaktivt.
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Under föregående sammanträde ställde rådet frågan gällande hur
förvaltningen följer upp de olika fokusområdena i programmet och
förvaltningen skulle återkomma med svar.
Förvaltningens svar: I nuvarande anvisningar finns inget specifikt
redovisningskrav per fokusområde, men det kommer att komma ut
nya anvisningar i och med det nya programmets införande.
Stockholms stads funktionshinderombudsman har träffat
förvaltningen och presenterat programmet, förvaltningen har ännu
inte beslutat hur uppföljningen kommer att utformas.
Andra råd i staden har hållit arbetsgrupper tillsammans med
respektive förvaltning för att arbeta fram indikatorer för varje
fokusområde. Rådet önskar få vara delaktiga i processen och få
tillfälle att diskutera hur en eventuell uppföljning ska se ut för
arbetsmarknadsförvaltningen.
Det beslutades att vid nästkommande förmöte diskuterar rådet sina
åsikter gällande eventuella indikatorer för de olika fokusområdena,
och att förvaltningens jämställdhetsstrateg bjuds in till
sammanträdet för en vidare diskussion av dessa. Om förvaltningen
har underlag eller redan tänkta förslag till indikatorer inför
diskussionen, så skickas detta ut inför mötet.
Förvaltningen skickade med rådet att, i sina diskussioner, ta hänsyn
till att de förslag som framkommer blir applicerbara ur
förvaltningens verksamhetsperspektiv.
§9. Nästa möte

Nästa möte äger rum onsdagen den 21 november 2018, (kl. 14.00
för förmöte, rådets sammanträde kl. 15.00).
§10. Mötet avslutades

Ordförande tackade för deltagandet.
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