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Justering av dagordning

Ärende
Dagordningen justeras enligt följande:
‒

Ärende 11, Redovisning av slutresultat från VISA-projektet föredras
som punkt 17 på dagordningen

‒

Ärende 12, Tema; samordningsförbundet Centrala Östergötland
föredras som punkt 16 på dagordningen

‒

Ärende 13, Förrättningar 2020, föredras som ärende 12 på
dagordningen

‒

Ärende 14, Handlingar för kännedom, föredras som ärende 13 på
dagordningen

‒

Ärende 15, Kurser och konferenser, föredras som ärende 14 på
dagordningen

‒

Ärende 16, Delegationsanmälan 2020, föredras som ärende 15 på
dagordningen

Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden fastställer dagordningen.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Förvaltningschefen informerar

Dnr AN 2020-5
Ärende
Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör, Anders Jolby och social- och
omsorgsdirektör Linda Ljungqvist, informerar om kommunens arbete och
krisledning med anledning av Corona pandemin.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefens information (okt -20)
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Verksamhetsinformation

Dnr AN 2020-5
Ärende
Arbetsmarknadsnämnden delges muntlig information avseende:
Corona pandemi
Helena Paulsson och Mikaela Schullström, avdelningschefer, informerar
nämnden om hur verksamheterna påverkas av den pågående Corona pandemin.
Arbetsmarknadsnämnden delges skriftlig information avseende:
Avdelningen för försörjningsinsatsers nämndrapport
Läsanvisningar till Avdelningen för försörjningsinsatsers nämndrapport
Avdelningen för arbetsmarknad och integrations nämndrapport
Länstalen från Länstyrelsen
Arbetsförmedlingens statistik
Beslutsunderlag
Aktuell information från verksamheten (okt -20)
Läsanvisning nyckeltal AFIs nämndrapport (okt-20)
AFI nämndrapport (okt -20)
AMI nämndrapport (okt -20)
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Internbudget 2021 med plan för 2022-2024

Dnr AN 2020-7
Ärende
Förvaltningschef Anders Jolby, Helena Paulsson, avdelningschef och Malin
Schöld, ekonom, redogör för internbudget 2021 med plan för 2022-2024.
Arbetsmarknadsnämndens ekonomiska ram för 2021 är, efter justering för
extra statsbidrag och ramjusteringar, 450 865 tkr.
Det extra statsbidrag som kommunstyrelsen beslutade fördelningen av den 6
oktober 2020 finns inkluderat i ramen. Arbetsmarknadsnämnden tilldelades 30
mnkr för 2021 och 15 mnkr för 2022.
Förslag gällande tre ramjusteringar avser flytt av medel för stödboende för
ungdomar från arbetsmarknadsnämnden till social- och omsorgsnämndens,
flytt av verksamheten ArDaKo från social- och omsorgsnämnden till
arbetsmarknadsnämnden, samt flytt av medel för IT-förvaltning från
äldrenämnden till arbetsmarknadsnämnden. Kommunfullmäktige fattar det
slutgiltiga beslutet om ramjusteringarna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse arbetsmarknadsnämndens internbudget 2021 (okt -20)
Arbetsmarknadsnämndens förslag till internbudget för 2021 med plan för
2022-2024 (okt-20)
Bilaga 1 Specifikation av budgetposter (okt-20)
Bilaga 2 Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan med
bilagor (okt -20)
Bilaga 3 Social- och omsorgsförvaltningens verksamhetsplan med bilagor (okt
-20)
Bilaga 4 Internkontrollplan 2021 (okt -20)
Bilaga 5 10-årig investeringsplan AN (okt -20)
Yrkanden
Fredrik Lundén (M) yrkar bifall till upprättat förslag till beslut.
Christoffer Rosendahl (C) yrkar bifall till upprättat förslag till beslut.
Magnus Landberg (KD) yrkar bifall till upprättat förslag till beslut.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Upprättat förslag till internbudget 2021 med plan för 2022-2024 för
arbetsmarknadsnämnden inklusive bilagor godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
Ali Hajar (S), Susanne Wallberg (S), Roger Bandick (S), Patrik Westlund
(SD) och Simon Karlsson (MP) deltar inte i beslutet.
2. Ansvar och budgetram för förvaltning av IT-system som avser
arbetsmarknadsnämndens verksamhet föreslås flyttas från äldrenämnden
till arbetsmarknadsnämnden med 1 281 tkr från och med år 2021.
3. Ansvar och budgetram för försörjningsdelen av stödboende för ungdomar
16-22 år föreslås flyttas från arbetsmarknadsnämnden till social- och
omsorgsnämndens med 1 777 tkr från och med år 2021.
4. Ansvar och budgetram för verksamheten ArDaKo föreslås flyttas från
social- och omsorgsnämnden till arbetsmarknadsnämnden med 2 002 tkr
från och med år 2021.
5. Informationen om förvaltningarnas verksamhetsplan samt bilagor för år
2021 noteras.
Protokollsanteckningar
Ali Hajar (S), Susanne Wallberg (S), Roger Bandick (S) lämnar följande
protokollsanteckning:
I samband med fullmäktiges beslut om budget för 2021 och plan för 2022–
2024 (KF 29 september 2020, ärende 2), presenterade Socialdemokraterna eget
budgetförslag för 2021. Med vår budget och våra förslag för Linköping hade
förutsättningarna för styrelser och nämnder, däribland
Arbetsmarknadsnämnden, varit annorlunda. Med vårt förslag hade
Arbetsmarknadsnämnden fått cirka 14 miljoner mer jämfört med Alliansen
budgetram.
Sedan kommunens budget fastslogs 29 september har kommunstyrelsen
beslutat om att tilldela Arbetsmarknadsnämnden 30 000 000 kr under 2021 av
de extra statsbidrag som S-MP-regeringen fördelat till kommunerna med
anledning av Corona-pandemin.
Det är ett välkommet tillskott. Alliansen väljer dock att avsätta 75 % av
statsbidraget till ekonomiskt bistånd. Detta i kombination med mycket lågt
målvärde för arbetsmarknadsåtgärderna indikeras tyvärr avsaknad av politisk
ambition avseende nämndens huvuduppdrag nämligen att hjälpa så många

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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individer som möjligt, som idag är beroende av ekonomiskt bistånd, till egen
försörjning.
Om vår budget hade gått igenom och våra ramar gällt för
Arbetsmarknadsnämnden så hade vi valt att prioritera förslag och åtgärder så
som:
1. Satsning på arbetsmarknadsanställningar.
2. Satsning på interna och externa jobbspår med kommunala förvaltningar,
kommunala verksamheter och bolag, kommunens externa utförare och
entreprenörer samt privat näringsliv som potentiella arbetsgivare till
individer som idag står utanför arbetsmarknaden.
3. Breddinförande av heltidsaktivering och full bemanning av de platser
som togs fram genom 500-uppdraget.
4. Satsningar på arbetsmarknadsprojekt i likhet med Återbruk och
LinkStep.
5. Näringslivssatsningar.
6. Förstärkning av samhällsorientering till nyanlända.
7. Implementering av beprövade metoder som innebär kombination av
insatser till individer som har en sammansatt problematik.
Och framför allt så hade vi siktat på avsevärt högre resultat än det som
Alliansen presenterar i sitt förslag till internbudget.
Det är dock Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalernas
budget som fastställts av fullmäktige. Det är därför ofrånkomligt att den
internbudget som nu arbetats fram utgår från andra förutsättningar än de vi lagt
fast i vårt budgetförslag. Vi väljer därför att avstå från att lägga ett eget förslag
till internbudget för Arbetsmarknadsnämnden och deltar inte i beslutet.
Simon Karlsson (MP) lämnar följande protokollsanteckning:
Miljöpartiet deltar inte i beslutet om arbetsmarknadsnämndens budget,
eftersom budgeten utgår från Alliansens budgetramar som antogs av
kommunfullmäktige 2020-09-29 och inte speglar de prioriteringar Miljöpartiet
valde att göra i sin rambudget.
Miljöpartiet är kritiska till de allmänna effektiviseringskrav som är utlagda på
nämnderna samtidigt som stora summor avsätts som resursmedel i
kommunstyrelsens internbudget.

Ordförandens signatur
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Vi anser att de generella statsbidragen som gäller för 2021 bör kunna användas
i ordinarie verksamhet, bland annat genom att minska de budgeterade
besparingarna. Vi ser inte behovet av att skära ner på verksamhet i förväg, om
det finns medel 2021 även om det inte är säkert att fortsatt finansiering är
möjlig åren därefter.
I nämnden ser vi ett behov av att sänka tröskeln in på arbetsmarknaden genom
att samordna insatser från olika förvaltningar, myndigheter och civilsamhället.
Det görs bäst genom att vi skapar en fysisk plats där alla aktörer finns
representerade på samma ställe och att den arbetssökande kan lägga upp sin
plan med alla relevanta parter på samma gång.
Det måste bli lättare att få ett jobb som inte kräver en lång utbildning. Därför
vill vi utöka samverkan med civilsamhället samt ge alla nämnder i uppdrag att
skapa arbetstillfällen genom att ta tillbaka uppdrag i egen regi som idag är
utlagda på entreprenad. Det kan gälla till exempel städtjänster och parkskötsel.
På så sätt kan kommunen se till att det finns ett stort antal arbeten för de som
behöver det mest.
Våra satsningar på 8 miljoner utöver Alliansens ram finansierar vi bland annat
genom att sluta subventionera flygplatsen, dra ner på staberna samt minska
bidraget till Visit.
Patrik Westlund (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet om nämndens internbudget,
med anledning av att vår rambudget inte antogs av Kommunfullmäktige och vi
därmed inte kan göra de prioriteringar och satsningar som vi önskar.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Enhetschefer arbetsmarknadsnämndens enheter

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Samverkansavtal gällande samordnad
samhällsorientering

Dnr AN 2020-95
Ärende
Lukas Huoman, sakkunnig, redogör för samverkansavtal gällande samordnad
samhällsorientering.
Samhällsorienteringen syftar till att underlätta nyanländas etablering i arbetsoch samhällslivet och ge en grundläggande förståelse för det svenska
samhället. Sedan den 1 december 2010 åläggs varje kommun att erbjuda
samhällsorientering på modersmål enligt lagen (2013:156) för vissa nyanlända
invandrare. Genomförandet ska ske enligt förordning (2010:1138).
Samhällsorienteringskurser ska erbjudas på modersmål eller ett språk som
deltagare behärskar väl. I Linköpings kommun får ca 97 % av alla anmälda
deltagare SO på sitt modersmål. Samhällskommunikatörerna i Östergötland
talar: arabiska, syrianska, somaliska, persiska/farsi, dari, tigrinja, amharinja,
ryska, kurmandji, franska, engelska och svenska.
I Östergötland bedrivs samhällsorientering på modersmål sedan flera år tillbaka
i samverkan mellan länets kommuner och Region Östergötland.
Samhällsorienteringen i Östergötland är således en regional verksamhet och är
organisatorisk placerad på Regionbiblioteket Östergötland.
Den 1:a februari trädde förordningen (2010:1138) om samhällsorientering för
vissa nyanlända invandrare i kraft , verksamheten för samhällsorientering är
således i behov av ett nytt avtal. Enligt denna förordning ska varje nyanländ
erbjudas en samhällsorientering som omfattar minst 100 timmar, vilket är en
utökning från 65 timmar som var tidigare. Huvudsyftet med det nya
samverkansavtalet är att fullfölja denna förordning. Enligt Planen för
samhällsorientering, som är en del av det nya samverkansavtalet kommer
denna samordnade utbildningsinsats således omfatta totalt 102 timmar per
deltagare.
Linköpings kommun har i samverkan med länets kommuner och Tranås
kommun under flera månader lett diskussioner och förhandlingar kring ett nytt
avtal för samhällsorientering för att uppnå högre ekonomisk effektivitet, hög
kvalitet och lägre administrativa kostnader. En ny styrgrupp med
kommunrepresentanter från alla kommuner och minst en representant från
Regionen har inrättats för att säkerställa långsiktighet och stabilitet i
verksamheten.

Ordförandens signatur
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Det nya avtalet behandlas av kommunernas och Regionens nämnder/styrelser
under oktober-november 2020 för att kunna träda i kraft den 1:a januari 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Samverkansavtal gällande samordnad samhällsorientering
(okt- 20)
Bilaga – Samverkansavtal gällande samordnad samhällsorientering (okt20).pdf
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektören ges i uppdrag att teckna
samverkansavtal om samhällsorientering.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Verksamhetsuppdrag till Leanlink gällande Ardako

Dnr AN 2019-114
Ärende
Christina Björkman, nämndhandläggare, redogör för verksamhetsuppdrag till
Leanlink gällande Ardako.
Verksamheten Ardako finns idag inom Leanlink Arbetsmarknadsservice, men
beställs av Social- och omsorgsnämnden. Arbetsmarknadsservice har flera
verksamhetsuppdrag från arbetsmarknadsnämnden och för att få en bättre
samordning av nämndens platser föreslås Ardako inkluderas i övriga
verksamhetsuppdrag från och med 2021-01-01. Arbetsmarknadsnämnden
informerades på sammanträdet i februari 2020 om att social- och
omsorgsnämnden sagt upp avtalet gällande Ardako med upphörande 2020-1231 och att verksamheten förs över till arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde
från och med 1 januari 2021. I och med överföringen av uppdraget från socialoch omsorgsnämnden till arbetsmarknadsnämnden görs en ramändring i
budgetarbetet inför verksamhetsåret 2021.
Verksamheten är redan idag samlokaliserad med Arbetsmarknadsservice
övriga verksamheter på Dvärggatan. Verksamhetens målgrupp är personer med
fysisk funktionsnedsättning och omfattar totalt 12 årsplatser.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Verksamhetsuppdrag Till Leanlink Arbetsmarknadsservice
gällande Ardako (okt -20).docx
Bilaga - Verksamhetsuppdrag Till Leanlink Arbetsmarknadsservice gällande
Ardako (okt -20).docx
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Överenskommelse mellan arbetsmarknadsnämnden och Leanlink
Arbetsmarknadsservice avseende verksamhetsuppdrag Ardako godkänns.
2. Avdelningschefen för avdelningen för arbetsmarknad och integration får i
uppdrag att för nämnden teckna överenskommelse med Leanlink
Arbetsmarknadsservice avseende verksamhetsuppdrag Ardako.
__________
Beslutet skickas till:
Anita Lhådö, direktör Leanlink
Catrine Andersson, affärsområdeschef Idrott och arbetsmarknadsservice
Karin Sköld, enhetschef AMC
Mikaela Schullström, avdelningschef AFI

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

13 (26)

Sammanträdesprotokoll
Arbetsmarknadsnämnden

§ 94
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Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Dnr AN 2020-47
Ärende
Mikaela Schullström, avdelningschef, redogör för tolkning av riksnormen
gällande bredband- och internetabonnemang.
Avdelningen för försörjningsinsatser finner vid en granskning av bredbandoch internetabonnemang att det finnas utrymme för dessa kostnader inom
ramen för riksnormen. Enligt Socialstyrelsens handbok för ekonomiskt bistånd
ingår löpande månadskostnader för dagstidning, TV-avgift och månads och
samtalsavgifter för telefonsamtal inom Sverige. Konsumentverket definierar
samma post som Medier och avser kostnader för bredband, fast telefoni,
streamingtjänster, dagstidningar mm. Avdelningen för försörjningsinsatser
bedömer att posten Dagstidning, telefon i riksnormen omfattar dagstidning,
telefon/bredbandsabonnemang inklusive ett visst utrymme för
streamingtjänster.
Tillgång till internet genom mobilabonnemang finns utrymme för även i
riksnormens post för Fritid/lek.
Avdelningen för försörjningsinsatser föreslår att arbetsmarknadsnämnden
godkänner förvaltningens förslag om att bredband- och internetabonnemang
ingår inom ramen för riksnorm och att tillkommande utgifter hanteras inom
ramen för livsföring i övrigt (hemutrustning).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd (okt-20)
Yrkanden
Fredrik Lundén (M) yrkar bifall till Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut.
Ali Hajar (S) yrkar på att ärendet ska återremitteras, men i det fall
återremitteringsyrkandet avslås, yrkar Ali Hajar (S) avslag till Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut.
Simon Karlsson (MP) yrkar bifall till Ali Hajars (S) yrkande om att ärendet ska
återremitteras, och i det fall återremitteringsyrkandet avslås yrkas avslag
till Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut.
Leif Bronsén (M) yrkar bifall till Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut.
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Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Ali Hajars (S) och Simon Karlssons (MP)
återremitteringsyrkande och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer därefter proposition på sitt eget och Leif Bronsens
bifallsyrkande mot Ali Hajars (S) och Simon Karlssons (MP) avslagsyrkande
och finner att arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut.
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Avdelningen för försörjningsinsatsers tolkning av att bredband- och
internetabonnemang ingår som en del av riksnormen godkänns.
2. Tillkommande utgifter för bredband och internet hanteras inom ramen för
livsföring i övrigt godkänns.
3. Uppföljning sker i samband med återrapportering av åtgärdsplan.
Reservationer
Ali Hajar (S), Susanne Wallberg (S), Roger Bandick (S) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Ali Hajars (S) avslagsyrkande och lämnar följande
skriftliga reservation:
Alliansen i Linköping lägger fram förslag som innebär att hushåll som erhåller
ekonomiskt bistånd får cirka 3000 kronor mindre per år. Generellt bedömer vi
att den här typer av märkbara försämringar enbart leder till ökad social- och
ekonomisk otrygghet, men knappast till att fler blir hjälpta till egen försörjning.
Vi var dock beredda att ta medansvar under förutsättning att beslutet tas på ett
tillförlitligt beslutsunderlag som bygger på mer än experimentell tolkning av
Socialtjänstlagen.
Vi, Socialdemokraterna, ansåg att beslutsunderlaget var bristfälligt i många
avseenden och yrkade på att ärendet skulle återremitteras och kompletteras
med saknade uppgifter. Vårt ställningstagande motiveras av att vi ansåg att
beslutsunderlaget inte gav helhetsbild över hur den föreslagna försämringen
hängde ihop med övriga riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Underlaget
redovisade inte heller vilka konsekvenser föreslagen försämring leder till.
Någon ekonomisk kalkyl fanns inte heller med i underlaget.
Vårt återremissyrkande röstades ned och därför valde vi att yrka avslag på
förslaget och lämnade denna reservation.
__________

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Sammanträdesprotokoll
Arbetsmarknadsnämnden

§ 95

2020-10-21

Upphandling av bankkort

Dnr AN 2020-104
Ärende
Mikaela Schullström, avdelningschef, redogör för ärendet gällande
upphandling av bankkort.
Bankkort används vid utbetalning av ekonomiskt bistånd till individer som ej
har möjlighet att öppna ett eget bankkonto. Nuvarande avtal med Swedbank
upphör i juni 2021.
En upphandling behöver genomföras under våren 2021 för att säkerställa att
ekonomiskt bistånd ska kunna utbetalas på ett säkert sätt efter upphörandet av
nuvarande avtal. Uppskattningsvis tar upphandlingen ca tre månader att
genomföra.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Upphandling av bankkort rev 2020-10-20 (okt-20)
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Avdelningen för vuxna ges i uppdrag att tillsammans med Upphandling och
inköp genomföra upphandling av bankkort för de individer som har rätt till
ekonomiskt bistånd och saknar eget konto.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Sammanträdesprotokoll
Arbetsmarknadsnämnden

§ 96

2020-10-21

Remiss - Handlingsplan för koldioxidneutralt
Linköping 2021-2023

Dnr AN 2020-100
Ärende
Tor Andersson, biträdande utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör redogör
för remissen gällande koldioxidneutralt Linköping 2021-2023.
Kommunstyrelsen fattade på sitt sammanträde den 29 juni 2020 beslut om att
remittera kommunkoncernens handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping
2021-2023 med utblick mot 2025 till samtliga nämnder samt AB Stångåstaden,
Lejonfastigheter AB, Sankt Kors Fastighets AB och Tekniska verken i
Linköping AB.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen anser att föreslagen
handlingsplan är bra. Det är positivt att kommunen tar ett samlat grepp för att
nå målet att bli en koldioxidneutral kommun 2025. Handlingsplanen talar
konkret om vad som ska göras och vilka som ska göra det. Förvaltningen har
inga synpunkter på handlingsplanen som helhet eller på redovisningen av
pågående och planerade aktiviteter för 2021-2023 för Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår följande yttranden för
respektive nämnd:
‒

Barn- och ungdomsnämnden ställer sig positiva till föreslagen
handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping 2021-2023 med utblick
mot 2025, utan synpunkter eller ytterligare förslag.

‒

Bildningsnämnden ställer sig positiva till föreslagen handlingsplan för
koldioxidneutralt Linköping 2021-2023 med utblick mot 2025, utan
synpunkter eller ytterligare förslag.

‒

- Arbetsmarknadsnämnden ställer sig positiva till föreslagen
handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping 2021-2023 med utblick
mot 2025 och önskar ställa sig bakom Social- och
omsorgsförvaltningens förslag till tillägg i planen gällande planerade
aktiviteter för Social- och omsorgsförvaltningen:


Införa arbetssätt på förvaltningen med att följa upp, identifiera
och arbeta med ytterligare aktiviteter inom klimat- och
miljöområdet. (År 2020-2023).

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Sammanträdesprotokoll
Arbetsmarknadsnämnden

2020-10-21

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping 2021-2023,
2020-09-30
Bilaga, Kommunkoncernens handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping
2021-2023 med utblick mot 2025
Yrkanden
Simon Karlsson (MP) yrkar bifall till Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut.
Christoffer Rosendahl (C) yrkar bifall till Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut.
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Yttrande lämnas enligt Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens
förslag till beslut.
Patrik Westlund (SD) deltar inte i beslutet.
Protokollsanteckningar
Patrik Westlund (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet om Handlingsplan för
koldioxidneutralt Linköping 2021-2023, med anledning av att vi inte står
bakom målet Koldioxidneutralt Linköping 2025. Handlingsplanen innehåller
en blandning av bra åtgärder, såsom energibesparingar och biogasproduktion,
tillsammans med helt felriktade eller verkningslösa åtgärder, och bör därför
omarbetas mot ett annat huvudmål.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Sammanträdesprotokoll
Arbetsmarknadsnämnden

§ 97

2020-10-21

HR och Arbetsgivarens uppdrag from 2021

Dnr AN 2019-60
Ärende
Sonja Erlandsson, HR-direktör redogör för kommunens pågående uppdrag som
arbetsgivare att skapa platser inför 2021 och 2022 för att minska utanförskap
och segregation och skapa möjligheter för kommunens medborgare att bli en
del av samhället.
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Sammanträdesprotokoll
Arbetsmarknadsnämnden

§ 98

2020-10-21

Uppföljning av arbetsmarknadsnämndens
internbudget med prognos för helår 2020

Dnr AN 2020-59
Ärende
Prognosen för arbetsmarknadsnämnden per den siste september för helår 2020
är -30,3 mnkr. Det betyder att det prognosticerade underskottet justerats ner
med 8,3 mnkr, vilket främst beror på lägre prognosticerade kostnader hos
ekonomiskt bistånd (-37 mnkr istället för -44 mnkr som prognosen för helår var
i augusti 2020). Antal utbetalningshushåll har gått ner något i september
jämfört med sommarmånaderna, vilket är i motsats till det prognosticerade. För
månaderna framöver har prognosen över antal hushåll justerats ner. Prognosen
är fortfarande osäker och det återstår fortfarande att se hur omfattande den
förväntade ökning som prognosticerats av antal biståndsmottagare under hösten
blir.
En annan anledning till att det prognosticerade underskottet har kunnat justeras
ner är att överskottet på avdelningen för arbetsmarknad och integration
förväntas bli något högre än prognosticerat i augusti (6,4 mnkr i september
jämfört med 5,2 mnkr i augusti). Detta beror på att åtgärdsplanen som nämnden
implementerat har haft visst effekt på framför allt kostnaderna för anställningar
med stöd.
Nämnden beslutade i maj 2020 en åtgärdsplan som gäller för resterande delen
av året och som inarbetas i budgeten 2021. I delårsrapporten per den siste
augusti ansökte nämnden om ett tilläggsanslag på maximalt 40 mnkr för att
täcka det prognosticerade underskottet. Kommunfullmäktige beslutar om detta
den 3 november 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Uppföljning av arbetsmarknadsnämndens internbudget med
prognos för helår 2020
Arbetsmarknadsnämndens månadsrapport per den 30 september 2020 (okt -20)
Bilaga 1 Återrapportering åtgärdsplan AN september 2020 (okt -20)
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Sammanträdesprotokoll
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§ 99

2020-10-21

Förrättningar 2020

Dnr AN 2020-2
Ärende
Sekreteraren redogör för anmälda förrättningar.
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Anmälda förrättningar godkänns.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Sammanträdesprotokoll
Arbetsmarknadsnämnden

2020-10-21

§ 100 Handlingar för kännedom 2020
Dnr AN 2020-3
Ärende
Följande handlingar för kännedom har inkommit:
Protokollsutdrag från KS § 268 Förslag till fördelning av extra statsbidrag
aviserade i budgetpropositionen för 2021
Protokollsutdrag från KS § 244 Budget 2021 med plan för 2022-2024 samt
skattesats
Revisionskontoret, arbetsmarknadsnämndens revisionsrapport för den hittills
utförda grundläggande granskningen
Beslutsunderlag
Handlingar för kännedom (okt -20).docx
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Sammanträdesprotokoll
Arbetsmarknadsnämnden

2020-10-21

§ 101 Kurser och konferenser 2020
Dnr AN 2020-4
Ärende
Följande konferens har anmälts till arbetsmarknadsnämnden:
SKR arrangerar Agenda för arbete – med fokus på idé och kunskapsspridning.
Konferensen är digital och ges den 27 oktober kl. 10.00–15.30.
Beslutsunderlag
Kurser och konferenser (okt -20)
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Christoffer Rosendahl (C), Susanne Wallberg (S), Roger Bandick (S) och
Simon Karlsson (MP) medges att delta på den digitala konferensen Agenda
för arbete – med fokus på idé och kunskapsspridning den 27 oktober kl.
10.00–15.30
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Sammanträdesprotokoll
Arbetsmarknadsnämnden

2020-10-21

§ 102 Delegationsanmälan 2020
Dnr AN 2020-12
Ärende
Följande delegationsbeslut anmäls:
Delegationsbeslut (inklusive dödsbo) enligt datalistor i Treserva: 2020-09-01
till 2020-09-30
Delegationsrapport: 2020-09-16-2020-10-14
Beslutsunderlag
Delegationsanmälan (okt -20)
Delegationsrapport (okt -20)
Delegationsbeslut Ekonomiskt bistånd sept 2020
Delegationsbeslut dödsbo sept 2020
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Anmälda delegationsbeslut noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Sammanträdesprotokoll
Arbetsmarknadsnämnden

2020-10-21

§ 103 Tema; Samordningsförbundet Centrala
Östergötland
Dnr AN 2020-3
Ärende
Mattias Bergström, förbundschef på Samordningsförbundet redogör för
förbundets insatser och medlemmarnas möjlighet till samarbete och utveckling.
Medlemmarna utgörs av Försäkringskassan i Östergötland Arbetsförmedlingen
Region Östergötland Kinda kommun Linköpings kommun och Åtvidabergs
kommun.
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Sammanträdesprotokoll
Arbetsmarknadsnämnden

2020-10-21

§ 104 Redovisning av slutresultat från VISA-projektet
Dnr AN 2019-74
Ärende
Linn Karlsson, verksamhetschef på Social- och omsorgsförvaltningen redogör
för slutresultatet av VISA-projektet vars syfte är att minska
långtidsarbetslösheten och få individen att göra en stegförflyttning mot
arbetsmarknaden. Syftet är också att systematisera och dokumentera
metodutvecklingen i projektet för att möjliggöra kunskapsöverföring och
spridning till liknande eller närliggande områden.
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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