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§1. Mötet öppnades av ordförande Bengt Lyngbäck
§2. Arbetsmarknadsnämndens ordförande och vice ordförande
deltog

Arbetsmarknadsnämndens ordförande Karin Ernlund (C) och vice
ordförande Salar Rashid (S) deltog på mötet. Diskussioner fördes
gällande arbetsmarknadspolitik och insatser när det kommer till
funktionshinderfrågor både generellt och det speciella läget med
anledning av Covid-19. Det lyftes bland annat vikten av den
översyn av funktionshinderråden som pågår i Stockholms stad för
att förbättra rådens möjlighet till inflytande. Vidare uttryckte både
Karin Ernlund (C) och Salar Rashid (S) att de gärna deltar vid fler
tillfällen för att få till dessa viktiga diskussioner på mer informell
basis.
§3. Dagordningen fastställdes

Dagordningen fastställdes.
§4. Val av sekreterare

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

Till justerare valdes Ann-Cristin Broberg.
§6. Föregående möte och föregående mötesprotokoll

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

Yttrande över Stadsrevisionens årsrapport och revisionsberättelse
för arbetsmarknadsnämnden 2019
AMN 2020-0417-1.6
Rådet har tagit del av ärendet och lägger det till handlingarna utan
några synpunkter.
Svar på skrivelse gällande sfi och allas rätt till integration
AMN 2020-0489-1.6
Rådet har tagit del av ärendet och lägger det till handlingarna utan
några synpunkter.
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Svar på skrivelse gällande behovet av insatser för att möta
effekterna av Covid-19
AMN 2020-0488-1.6
Rådet uttryckte att det i förvaltningens svar finns mycket innehåll
om läget, men frågan är hur och vilka steg man ska ta för att möta
de kommande utmaningarna. Kommer svaret vara mer av samma
insatser eller kommer det behövas nya metoder? Vidare undrade
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rådet om det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) kommer att få
mer att göra med anledning av situationen.
Förvaltningen svarade att än så länge har inget konkret visat sig i
förvaltningens statistik, utan det bygger på antaganden baserade i
omvärldsanalyser. Förvaltningen har inte sett någon ökad
inskrivning vid Jobbtorg Stockholm, men antar att det kommer att
komma. Det kommer troligtvis att bli svårare att matcha personer
som står långt ifrån arbetsmarknaden idag, och det är
ungdomsarbetslösheten som kommer att öka först. Förvaltningen
har en beredskap för att möta eventuella förändringar. Insatserna
komma att utgå från samma grund som och samma verktygslåda
som kan användas, men kommer säkert ha annat innehåll/inriktning.
När det gäller KAA:s målgrupper är det inte nödvändigtvis så att
den ökningen kommer att synas under 2020, utan snarare kommer
att börja visa sig under 2021. Svaret är byggt kring hur
förvaltningen ska nå sina mål under 2020.
Rådet påpekade också vikten av tillgänglig kommunikation i en
situation som denna och att information om funktionsnedsättningar
behöver komma ut, för att underlätta för alla parter. Myndigheten
för delaktighet har bra och tillgänglig information, sedan finns även
bemötandeguiden.
Stadens strategi för arbetsmarknadsinsatser
AMN 2020-0552-1.3
Rådet har tagit del av ärendet och lägger det till handlingarna utan
några synpunkter och ser fram emot fortsatt följa och diskutera
strategin.
Anmälan av beslut om deltagande i Kvalitetsutmärkelsen 2020
AMN 2020-0555-1.3
Rådet har tagit del av ärendet och lägger det till handlingarna utan
några synpunkter annat än att vi uppskattar att Jobbtorg är med.
Månadsrapport för maj 2020
AMN 2019-0395-1.2.1
Förvaltningschef föredrog ärendet.
Rådet har tagit del av ärendet och lägger det till handlingarna utan
några synpunkter.
§8. Lokalernas och handlingarnas tillgänglighet

Rådet uttryckte att två av ärendena utsändes senare, och på grund av
ett missöde i epostkommunikationen blev det ännu mer kort om tid
gällande ärendet om stadens strategi för arbetsmarknadsinsatser. I
övrigt har tillgängligheten fungerat väl med digitalt sammanträde.
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§9. Fortsättning av diskussion om samarbete gällande rapporten
utvärdering av Stockholms stads råd för funktionshinderfrågor

Då inga resultat publicerats ännu bordläggs frågan till nästa
sammanträde.
§10. Nästa möte

Nästa möte äger rum onsdagen den 19 augusti 2020, (kl. 15.30 för
förmöte, rådets sammanträde kl. 16.30).
§11. Mötet avslutades

Ordförande tackade för deltagandet och önskade alla en trevlig
sommar.
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