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§4
Nelson Mandela-priset 2019
AMN 2019-0098-1.3
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att Mitt127 tilldelas
2019 års Nelson Mandela-pris.
2. Arbetsmarknadsnämnden beslutade justera paragrafen
omedelbart.
Ärendet
Nelson Mandela-priset instiftades av Stockholms stad 1998 och
syftar till att belöna och uppmärksamma goda initiativ i arbetet för
en mer öppen och integrerad stad genom att skapa mötesplatser
mellan nya och etablerade stockholmare.
Arbetsmarknadsnämndens ordförande föreslår att
arbetsmarknadsnämnden beslutar att tilldela 2019 års Nelson
Mandela-pris till Mitt127.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den
20 maj 2019.
Beslutsgång
Ordföranden Fredrik Lindstål (C) föreslog, med instämmande från
samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens
förslag till beslut.
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§5
Yttrande över Remiss av Motion om en handlingsplan för
enhetlig yrkestitulatur inom LSS-verksamheterna
AMN 2019-0062-1.6
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att hänvisa till
förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen.
2. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att justera paragrafen
omedelbart
Ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat Motion om en handlingsplan för
enhetlig yrkestitulatur inom LSS-verksamheterna, av Clara
Lindholm och Alexandra Mattsson (båda V), till
arbetsmarknadsnämnden för yttrande.. Motionen lyfter vikten av
arbetet med kompetensinventering, kompetensutveckling och
validering för att kunna inrätta titlarna stödassistent och
stödpedagog inom stadens LSS-verksamheter.
Arbetsmarknadsförvaltningen är generellt positiv till tydlig
yrkestitulering och enhetliga kompetenskrav inom stadens olika
verksamheter och därmed också inom stadens LSS-verksamheter.
Arbetsmarknadsförvaltningen bedömer också att det arbete som är
påbörjat vid socialförvaltningen skulle kunna stödjas av en
handlingsplan.
Arbetsmarknadsförvaltningen är positiv till att inom
vuxenutbildningen möta behovet av ökad kompetens inom stadens
olika verksamheter. Förvaltningen ställer sig därför också positiv
till att erbjuda kompetensutveckling för personal som arbetar inom
LSS-verksamheten.
Det finns goda förutsättningar till kompetensutveckling inom
stadens vuxenutbildning och validering för dem som saknar formell
kompetens på barn- och fritidsprogrammet samt vård- och
omsorgsprogrammet. Arbetsmarknadsförvaltningen är också positiv
till att ansöka hos Yrkeshögskolan om att få bedriva
stödpedagogutbildning vid Frans Schartaus Handelsinstitut.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den
5 juni 2019.
Förslag till beslut

