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§5
Beslut om arbetsmarknadsinsats för vissa målgrupper
som nås via arbetsmarknadsnämndens uppsökande
uppdrag
AMF 2022/462

Beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att godkänna
förvaltningens tjänsteutlåtande om särskilt individanpassad
stödinsats för vissa målgrupper för att underlätta arbete eller
studier enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:435), SoL.
2. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta
om att rätt till insatsen kan beviljas efter prövning enligt 4
kap. 2 § SoL.
3. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta
om att arbetsmarknadsnämnden ska ansvara för insatsen och
att arbetsmarknadsnämndens reglemente förtydligas.
4. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att arbetsmarknadsnämnden ska ansvara för
biståndsprövning enligt 4 kap 1 och 2 §§ SoL avseende
insatsen och att prövningen ska ske enligt bilagda riktlinjer.
5. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att delegera till
förvaltningschefen att efter kommunfullmäktiges beslut
besluta om tillämpningsanvisningar för prövning och
beviljande av insatsen samt vid behov fatta beslut om
inställning och yttranden vid eventuellt överklagande.
Förvaltningschefen gavs i uppdrag att utarbeta rutiner för
samarbete med socialtjänsten vid stadsdelsnämnderna och
socialnämnden. Förvaltningschefen gavs i uppdrag att vid
behov besluta om ändringar i tillämpningsanvisningarna och
eller rutinerna.
6. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att delegera till
förvaltningschefen att besluta om vidaredelegering av
samtliga beslut i ärendet.
7. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att ärendet överlämnas
till kommunstyrelsen.
8. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att justera paragrafen
omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsnämnden har enligt kommunfullmäktiges budget i
uppdrag att arbeta uppsökande för att nå och erbjuda insatser till
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unga 19-29 år som varken arbetar eller studerar (UVAS 19-29 år)
och till kvinnor med svag ställning på arbetsmarknaden i syfte att
fler ska etablera sig på arbetsmarknaden eller påbörja studier. Den
uppsökande verksamheten och stödinsatserna bedrivs och ges på
stadens Jobbtorg. I dagsläget erbjuds de unga som tackar ja till
stödet en individanpassad stödinsats utan att insatsen föregås av ett
formellt beslut. För målgruppen kvinnor med svag ställning på
arbetsmarknaden erbjuds i dagsläget endast råd och stöd.
Arbetsmarknadsförvaltningen bedömer att det behöver bli tydligare
hur de särskilda stödinsatserna ges utifrån gällande lagstiftning. En
ökad tydlighet inom området bidrar till att de individer som behöver
särskilda stödinsatser kan erbjudas detta på ett rättssäkert sätt av
arbetsmarknadsnämnden.
Individinsatser som innebär att någon beviljas förmåner ska föregås
av ett individuellt beslut som har stöd i lagstiftningen.
Utgångspunkten för stadens insatser på arbetsmarknadsområdet är
främst socialtjänstlagen.
Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår därför att insats i form av
särskilt individanpassad stödinsats för att underlätta arbete eller
studier för UVAS 19-29 år och till kvinnor med en svag ställning på
arbetsmarknaden ska föregås av individuell biståndsprövning.
Insatsen bedöms vara utöver socialtjänstens ansvar enligt 4 kap. 1 §
SoL men bedöms kunna omfattas av möjlighet för av
kommunfullmäktige beslutad insats enligt 4 kap. 2 § SoL.
Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige
uppdrar åt arbetsmarknadsnämnden att fatta biståndsbeslut om
särskilt individanpassad stödinsats för att underlätta arbete eller
studier enligt 4 kap. 2 § SoL för socialt utsatta i de ovan nämnda
målgrupperna.
Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige
beslutar om att rätt till insatsen särskilt individanpassad stödinsats
för att underlätta arbete eller studier kan beviljas efter prövning
enligt 4 kap. 2 § SoL för särskilt behövande stockholmare i de ovan
nämnda målgrupperna och att prövning ska ske enligt bilagda
riktlinjer. Förvaltningen föreslår också att nämnden beslutar att
föreslå att kommunfullmäktige beslutar att arbetsmarknadsnämnden
ska ansvara för insatsen och biståndsprövning enligt 4 kap. 1 och 2
§§ SoL avseende insatsen.
Av uttalanden från Justitieombudsmannen (JO) framgår att ett
beslut enligt 4 kap. 2 § SoL alltid måste föregås av en prövning av
rätt till insatsen enligt 4 kap. 1 § SoL. Arbetsmarknadsförvaltningen
föreslår därför att kommunfullmäktige ger arbetsmarknadsnämnden
i uppdrag att i samband med beslut enligt 4 kap. 2 § SoL även göra
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en prövning av rätten till en sådan insats enligt 4 kap. 1 § SoL.
Enligt förslaget ska personer som uppbär försörjningsstöd inte ha
rätt till insatsen, eftersom dessa personer omfattas av samma
insatser via jobbtorgsverksamheten i ett arbetsrehabiliterande arbete
inom ramen för deras behov av försörjningsstöd från stadsdelsförvaltningen. Genom biståndsprövning och beslut läggs grund till
en rättssäker handläggning som följer bestämmelser om
dokumentation och uppföljning i SoL. En tydlig och lagreglerad
dokumentationsplikt bidrar till en jämlik och rättssäker
handläggning som är mer uppföljningsbar. På detta sätt blir det
också en mer enhetlig tillämpning inom Jobbtorg. Ett sådant
tillvägagångssätt är även positivt ur jämställdhetssynpunkt eftersom
förutsättningarna för att ta del av insatserna tydliggörs och
möjligheten att följa upp beslut om insats utifrån kön förbättras.
Förslaget är en del av implementeringen av stadens strategi för
arbetsmarknadsinsatser. Förslaget innebär ett tydliggörande av
ansvar för beslut om insatser som stödjer individen till arbete eller
studier för de målgrupper som nås genom uppsökande uppdrag.
Arbetsmarknadsinsatserna är riktade till vissa särskilt behövande
målgrupper och en viktig del i stadens socialtjänst.
Syftet med förslaget är att arbetsmarknadsnämnden, genom
Jobbtorgen, självständigt ska kunna fatta biståndsbeslut enligt
socialtjänstlagen för de målgrupper nämnden har ett ansvar för
enligt kommunfullmäktiges beslut. Förslaget förväntas leda till
större förutsägbarhet, rättssäkerhet och likabehandling i
handläggningen av de särskilt individanpassade stödinsatserna.
Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att de förslag som ges i detta
tjänsteutlåtande börjar gälla från 1 januari 2023.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 2 juni 2022.
Beslutsgång
Ordföranden Karin Ernlund (C) föreslog, med instämmande från
samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 AMF 2022/462-1 Beslut om arbetsmarknadsinsats för vissa
särskilt socialt utsatta målgrupper som nås via förvaltningens
uppsökande uppdrag
 AMF 2022/462-2 Bilaga - Riktlinje för beslut om
arbetsmarknadsinsats för vissa målgrupper som nås via
arbetsmarknadsnämndens uppsökande uppdrag
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