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Beslutande
Fredrik Lundén (M) ordförande
Ali Hajar (S) vice ordförande
Leif Bronsén (M)
Milad Haddad (M)
Christoffer Rosendahl (C)
Michael Cocozza (-)
Susanne Wallberg (S)
Patrik Westlund (SD)
Simon Karlsson (MP)
Elisabeth Lietha (C) - för Mikael Cocozza (-) § 102
Rihab Al Chahaf (KD) - för Magnus Landberg (KD)
Marita Töråsen (S) - för Roger Bandick (S)
Övriga deltagande
Ersättare (icke tjänstgörande)
Mats Fahlgren (M)
Joe Mayer (S)
Claudia Schmid (S)
Richard Oddsson (SD)
Övriga
Anders Jolby, utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör
Linda Ljungqvist, social- och omsorgsdirektör
Linda Forssén, nämndsekreterare
Lukas Huoman, sakkunnig, §§ 100, 105
Sara Bäckström, ekonomichef, § 99
Ina Hasanbegovic, projektledare, § 107
Hannes Mendel-Hartvig, ekonom, §§ 99, 106
Helena Paulsson, avdelningschef, §§ 97, 104
Leyla Sarikahya, enhetschef, § 107
Mikaela Schullström, avdelningschef, § 97
Camilla Taylor, enhetschef, § 107
Sven-Inge Arnell, projektledare, § 96
Ted Svensson, projektledare LKDATA, § 105
Ej närvarande ledamöter
Mikael Cocozza (-) § 102
Magnus Landberg (KD)
Roger Bandick (S)
__________
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Fastställande av dagordning

Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Nämndinitiativet hanteras som punkt 9 på dagordningen.
2. Dagordningen fastställs.
Ärende
Michael Cocozza (-) anmäler ett nämndinitiativ - Hot och våld inom
socialtjänsten.
__________
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Förvaltningschefen informerar

Dnr AN 2021-5
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
Ärende
Förvaltningscheferna Anders Jolby och Linda Ljungqvist, informerar om
aktuella frågor vid Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen respektive
Social- och omsorgsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Förvaltningschefens information (okt -21)
__________
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Ny förvaltningsorganisation

Dnr AN 2021-5
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
Ärende
Sven-Inge Arnell, projektledare, informerar om läget gällande arbetet med den
nya förvaltningsorganisationen.
__________
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Verksamhetsinformation

Dnr AN 2021-5
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
Ärende
Helena Paulsson, avdelningschef, Mikaela Schullström, avdelningschef, gör en
dragning av ärendet.
Skriftlig information
Avdelningen för Arbetsmarknad och försörjnings nämndrapport
Läsanvisningar till avdelningen för Arbetsmarknad och försörjnings
nämndrapport
Avdelningen för Arbetsmarknad och integrations nämndrapport
Arbetsförmedlingens statistik
Sammanfattning från nämndrapporterna
Avdelningen för arbetsmarknad och försörjnings nämndrapport:
 Aktuella ärenden fortsätter sakta minska i september månad.
Trenden visar en minskning omkring 0,7 % jämfört med
föregående månad. Likaså visar ungdomshushållen en
minskning omkring 6 % i september jämfört med augusti
månad. En anledning till detta kan vara att många ungdomar
valt att studera. Det kan också bero på att samhället sakta
öppnar upp vilket skapar tillgång till fler jobb inom hotell- och
restaurangbranschen som varit hårt utsatt under pandemin.
Däremot fortsätter inte andel barnhushåll minska utan är åter på
samma nivå som juni vilket innebär en ökning med 0,3 %.
 Det långvariga biståndsbehovet fortsätter sakta öka i september
(1,7 %) jämfört med augusti 2021. Även antal hushåll med barn
i långvarigt biståndsbehov (1,9 %) och antal barn i långvarigt
biståndsbehov(2,9 %) visar också på en fortsatt ökning har ökat
under sommaren.
 Utbetalt bistånd har minskat med ungefär 4,7 % i september
2021 och antal biståndshushåll minskat ungefär med 3,2 %
jämfört med föregående månad. Antal utbetalningshushåll har
inte sedan november 2019 med undantag för maj månad 2020
inte legat under 2600.
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Arbetslöshet (36,8 %) följt av arbetshinder på grund av sociala
skäl (27,1 %) är fortfarande de dominerande orsakerna till
försörjningsstöd under september 2021. Arbetslöshet som orsak
har minskat med ca 1,4 % jämfört med föregående år samma
månad. Likaså orsak Arbetshinder sociala skäl har minskat ca
6,4 % i september 2021 jämfört med föregående år samma
månad. Orsakerna Språkhinder, Föräldralediga samt Väntar
etableringsersättning har ökat jämfört med föregående år
september månad. De övriga orsakerna har minskat eller är
oförändrade jämfört med föregående år september månad.
24 % fler nya inskrivna ärenden (öppnade ärenden) har skett i
september 2021 jämfört med föregående månad. 13 % fler
ärenden har avslutats i september 2021 jämfört med föregående
månad.
Arbetslöshet som orsak till varför man söker sig till ekonomiskt
bistånd under september månad 2021 är den vanligaste
anledningen följt av Akut tillfälligt utan försörjningshinder,
Arbetshinder sociala skäl och Väntar etableringsersättning.
Notera att endast registerledares orsak redovisas. Jämfört med
föregående år är det ungefär samma orsaker till varför man
söker sig till ekonomiskt bistånd, den mest framträdande
skillnaden mellan åren är för orsakerna Arbetslöshet och SFistuderande där det fanns ett större behov september 2020 än i
september 2021 samt orsaken Väntar etableringsersättning visar
att det behovet är mer framträdande för september 2021 jämfört
med september 2020.
Medianutredningstiden i rapporten avser endast pappersansökan
vid nyansökan. Medianutredningstiden kan även förändras från
dag till dag beroende på när ett första beslut fattas.
Medianutredningstiden visar det mittersta ärendets
handläggningstid.
Utskrivning från Arbetsförmedlingen är en individuell statistik
som hämtas från handläggarna efter månadens utgång. Underlag
hämtas inte in för sommarmånaderna juni, juli och augusti.
Några handläggare har dock valt att fylla i för
sommarmånaderna men bör inte beaktas eftersom det inte är
representativt för verksamheten. Enligt den individuella
statistiken har endast 1 utskrivning från Arbetsförmedlingen
skett under september månad 2021.
Antal avslutade ärenden under september månad 2021 är färre
jämfört med föregående år samma månad.

Avslutsorsak självförsörjning är en summering av följande: 38 st avslutades då
de börjat arbeta, 12 st fick annan ersättning, 10 st började studera och 2 st blev
pensionärer samt 1 har fått ersättning pga arbetslöshet.
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Avdelningen för arbetsmarknad och integrations nämndrapport
Arbetsförmedlingen | Månadsstatistik (arbetsformedlingen.se) för
månadsstatistik, t.ex. arbetslöshet med mera.
QlikView (arbetsformedlingen.se) för veckostatistik
Sök statistik - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)
Här finns lite info om de olika länkarna ovan samt info om hur man tar fram
fakta
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Verksamhetsinformation (okt -21)
Arbetsmarknad och försörjnings nämndrapport (okt -21)
Läsanvisningar till avdelningen för Arbetsmarknad och försörjnings
nämndrapport (okt -21)
Arbetsmarknad och integrations nämndrapport (okt -21)
__________

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

9 (28)

Sammanträdesprotokoll
Arbetsmarknadsnämnden

§ 99

2021-10-27

Internbudget 2022 med plan för 2023-2027

Dnr AN 2021-7
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Ansvar och budgetram för verksamheten Integration med 2 mnkr föreslås
flyttas från social-och omsorgsnämnden till arbetsmarknadsnämnden från
och med år 2022.
2. Investeringsramen för verksamheten Arbetsmarknadsservice med 350 000
kronor föreslås flyttas från Leanlink inom kommunstyrelsen till
arbetsmarknadsnämnden från och med år 2022, med anledning av att
arbetsmarknadsservice från och med 2022 ingår i arbetsmarknadsnämndens
ansvarsområde.
3. Förslag till Internbudget 2022 med plan för 2023-2027 för
arbetsmarknadsnämnden inklusive bilagor godkänns under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar om flytt av budgetram för verksamheten
Integration med 2 mnkr.
Ali Hajar (S), Susanne Wallberg (S), Roger Bandick (S), Patrik Westlund (SD)
och Simon Karlsson (MP) deltar inte i beslutet.
4. Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att upprätta förteckningen
"Aktiviteter Internkontroll".
5. Information om förvaltningens verksamhetsplan samt bilagor för år 2022
noteras.
6. Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda möjligheter och
konsekvenser för att införa en volontärtimme för anställda inom
Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen. Uppdraget återrapporteras
till nämnden innan 30/6 2022.
Ärende
Nämndens ramtilldelning för 2022 är 462 mnkr, en ökning med 11 mnkr. I
budgetförslaget får nämnden tillskott på 15 mnkr för ekonomiskt bistånd och 5
mnkr till den politiska satsningen Heltidsaktiveringen samtidigt som de
kostnadsdämpande åtgärderna tas bort. Utöver detta finns även 15 mnkr från
det extra statsbidrag som beslutades om i kommunstyrelsen, 2020-10-06 § 268,
inkluderade. Dessa medel fördelas jämnt mellan ekonomiskt bistånd och
politiska satsningar inom arbetsmarknadsområdet. Cirka 62 % av nämndens
nettokostnader utgörs av ekonomiskt bistånd. En skillnad från föregående års
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budget är att ekonomiskt bistånd har fått en större andel av nämndens totala
budget. Detta möjliggörs genom besparingar hos AMIs verksamhet.
I samband med att det arbetas fram en ny förvaltningsorganisation kommer
vissa förflyttningar av medel ske från Social- och omsorgsförvaltningen till
Integrations och arbetsmarknadsförvaltningen.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
1. Ansvar och budgetram för verksamheten Integration med 2 mnkr föreslås
flyttas från social-och omsorgsnämnden till arbetsmarknadsnämnden från
och med år 2022.
2. Investeringsramen för verksamheten Arbetsmarknadsservice med 350 000
kronor föreslås flyttas från Leanlink inom kommunstyrelsen till
arbetsmarknadsnämnden från och med år 2022, med anledning av att
arbetsmarknadsservice från och med 2022 ingår i arbetsmarknadsnämndens
ansvarsområde.
3. Förslag till Internbudget 2022 med plan för 2023-2027 för
arbetsmarknadsnämnden inklusive bilagor godkänns under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar om flytt av budgetram för verksamheten
Integration med 2 mnkr.
4. Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att upprätta förteckningen
"Aktiviteter Internkontroll".
5. Information om förvaltningens verksamhetsplan samt bilagor för år 2022
noteras.
Yrkanden
Fredrik Lundén (M) yrkar bifall till Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut med följande tillägg till
internbudgeten:
"Ett utökat samarbete med civilsamhället är ett av Allians för Linköpings mål.
Detta synsätt genomsyrar internbudgeten med utökade satsningar på t.ex.
IOP:er. Ett ytterligare sätt att möjliggöra för civilsamhället är en sk.
volontärtimme. Ett upplägg som liknar en friskvårdstimme dvs som anställd i
kommunen får man möjlighet att utan avdrag på lönen bidra som volontär i en
godkänd insats med 1 timme per månad. Därför ger Allians för Linköping
förvaltningen ett internbudgetuppdrag att utreda möjligheter och konsekvenser
för att införa en volontärtimme för anställda inom Integrations- och
arbetsmarknadsförvaltningen. Uppdraget återrapporteras till nämnden innan
30/6 2022."
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Milad Haddad (M), Christoffer Rosendahl (C) och Rihab Chahaf (KD) yrkar
bifall till Fredrik Lundéns (M) förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut gällande beslutssats
1-5 och att arbetsmarknadsnämnden bifaller de samma.
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Lundéns (M) tilläggsyrkande och
finner att arbetsmarknadsnämnden bifallit detsamma.
Protokollsanteckningar
Ali Hajar (S), Susanne Wallberg (S) och Marita Töråsen (S) lämnar följande
anteckning till protokollet:
"I samband med fullmäktiges beslut om budget för 2022 och plan för 2023–
2027 (KF 28 september 2021, ärende 34), presenterade Socialdemokraterna
eget budgetförslag för 2022. Med vår budget och våra förslag för Linköping
hade förutsättningarna för styrelser och nämnder, däribland
Arbetsmarknadsnämnden, varit annorlunda. Med vårt förslag hade
Arbetsmarknadsnämnden fått 20 miljoner mer jämfört med Alliansen
budgetram.
Med vår budget för Arbetsmarknadsnämnden hade vi valt att ett annat
arbetssätt, eftersträvat annat resultat och prioriterat att använda resurserna
annorlunda. Nedan exempel på vilken politik vårt budgetförslag vill
åstadkomma inom arbetsmarknadsområdet:
1. Femdubbling av Alliansens uppsatta politiska mål för antal personer som
årligen lämnar försörjningsstödet till egen försörjning.
2. Fullt nyttjande av tillgängliga platser för praktik, arbetsträning och
arbetsmarknadsanställningar såväl inom kommunala verksamheter som privata
näringslivet.
3. Samordnad planering som ser till att personer som hänvisas till
arbetsmarknadsåtgärder inte återvänder till försörjning genom ekonomiskt
bistånd.
4. Avsätta ekonomiska resurser till arbetsmarknadsåtgärder inklusive
statsbidrag omsätts i arbetsmarknadsinsatser i stället för att finansiera
underskott i försörjningsstödet.
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5. Intensifiera arbetet med digitalisering och robotisering av ansökningar om
försörjningsstöd. Frigjorda personella resurser används för samordning av
erforderliga insatser för att hjälpa individer att uppnå egen försörjning.
6. Ökad sysselsättning för personer med funktionshinder.
7. 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.
8. Breddinförande av heltidsaktivering. Alla vuxna inom försörjningsstödet ska
omfattas av minst en åtgärd. Samtliga hushåll inom försörjningsstödet får en
kontaktperson som samordnar insatserna och kontakterna oavsett huvudman,
innehåll och karaktär. Etablering av verksamheter som möter upp behovet av
sysselsättning för individer som ligger långt från ordinarie arbetsmarknad.
9. Utbyggnad och nyetablering av arbetsmarknadsprojekt i kommunala
bolagens regi såsom Återbruk och LinkStep som idag bedrivs av Tekniska
Verken respektive Stångåstaden.
Det är dock Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalernas
budget som fastställts av kommunfullmäktige. Förslag till internbudget som nu
läggs fram till beslut utgår från andra förutsättningar än de vi lagt fast i vårt
budgetförslag. Vi väljer därför att avstå från att delta i beslutet."
Patrik Westlund (SD) lämnar följande anteckningar till protokollet:
"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."
Mikael Cocozza (-) lämnar följande anteckning till protokollet:
"Linköpingslistan deltar inte i nämndens beslut om internbudget då ramen är
otillräcklig för att kunna uppnå de av KF fastställda målen. Vi har i vår
rambudget 100 miljoner utöver beslutad ram, i syfte att kunna ge arbete med
lön i olika former av statligt delfinansierade arbetsmarknadsanställningar till
500 personer inom kommunalt finansierad verksamhet. Detta extra anslag
skulle vara aktuellt under fem år. På så sätt skulle många fler få långvarig
arbetsträning och bli gångbara på den ordinarie arbetsmarknaden.
Denna politik står även mer i överensstämmelse med den som alliansen kom
överens om i oktober 2018 att man skulle driva. Alliansen slöt då följande
överenskommelse:
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”Vi är överens om att pröva arbetsmarknadssatsningen i bolagsform med
skyndsam start. Ett kommunalt bemanningsbolag under Stadshus AB inriktat
på uthyrning av arbetskraft till kommunala enheter och utförare. Denna
satsning ska vara styrd med krav på såväl enheter/utförare som arbetssökande.
Bedömningen görs att målgruppen är ca 800 personer (hösten 2018).
Finansiering ska i första hand ske genom statliga anställningsstöd och i andra
hand genom det försörjningsstöd som sparas in. Om ytterligare finansiering
krävs ska den kunna tas från hela kommunkoncernen.”
Alliansen har i praktisk politik istället valt 500 oavlönade korta praktikplatser,
vilket inte har visat sig vara rätt åtgärd om målen ska uppnås.
Det räcker dock inte med att bara skjuta till mer pengar. Beslut om att nämnden
får en egen sammanhållen förvaltning är ett stort strukturellt steg i rätt
riktning. Vidare behöver kommunen inför en anvisningsrätt för AMCs
personal, till såväl kommunala som privata utförare. Dagens beslutsstruktur
som går via HR-avdelningen är för omständig. Vi behöver också öka kraven på
våra klienter. Man ska kunna jobba heltid och samtidigt läsa SFI. Det ska inte
kunna gå att tacka nej till ett arbete/praktikplats och fortsatt få försörjningsstöd
i Linköping.
Med en högre ram och fler strukturella förändringar kommer målen att nås."
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse arbetsmarknadsnämndens internbudget 2022 (okt -21), rev
2021-10-27
Arbetsmarknadsnämndens förslag till internbudget för 2022 med plan för
2023-2027 (okt-21)
Bilaga 1 Specifikation av budgetposter (okt-21)
Bilaga 2 Internkontrollplan 2022 (okt -21)
Bilaga 3 10-årig investeringsplan AN (okt -21)
Bilaga 4 Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan med
bilagor (okt -21)
Bilaga 5 Personal- och kompetensförsörjningsplan för 2022 (okt -21)
Bilaga 6 Strategisk Objektplan (okt -21)
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Social- och omsorgsnämnden
Enhetschefer arbetsmarknadsnämndens enheter
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§ 100 Avtal om SAK - Samhälls- och
arbetsmarknadskunskap
Dnr AN 2021-102
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Förvaltningsdirektören för Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
får i uppdrag att teckna avtal med Region Östergötland om SAK Samhälls- och arbetsmarknadskunskap.
Ärende
Lukas Huoman, sakkunnig, gör en dragning av ärendet.
Avtalet med Region Östergötland (avdelningen för Regional utveckling) avser
en skräddarsydd insats i Samhälls- och arbetsmarknadskunskap (SAK) för
personer som uppbär försörjningsstöd.
SAK-kursen ska vara en kompletterande insats i samband med andra
arbetsmarknadsinsatser i Arena Arbetsmarknad, med avsikten att öka
individernas delaktighet i det svenska samhället och påskynda processen med
deras självförsörjning.
Syftet med kursen är att försöka motivera deltagarna till att bli mer aktiva i
egna insatser för att komma i arbete och därmed självförsörjning. Innehållet i
SAK regleras av kursplanen, som kan revideras vid behov. Utöver SAK (som
omfattar 51 timmar) kan deltagarna vid behov också erbjudas en kort datorkurs
om 9 timmar med inriktning mot Internet, e-och betaltjänster.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – SAK - Samhälls- och arbetsmarknadskunskap, 2021-10-27
Bilaga - Avtal med Region Östergötland om SAK - Samhälls- och
arbetsmarknadskunskap (okt-21)
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 101 IOP Röda Korset
Dnr AN 2021-104
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden uppdrar åt chef för avdelningen Arbetsmarknad
och integration att teckna idéburet offentligt partnerskap med Linköpings
södra rödakorskrets för perioden 2022-01-01 till och med 2023-12-31, med
möjlighet till förlängning om två gånger två år.
Ärende
Idéburet offentligt partnerskap utgör en plattform för kommunen att samverka
med civila samhällets organisationer för att finna lösningar på komplexa
samhällsutmaningar och bidra till välfärdens utveckling.
Verksamheten inom ramen för partnerskapet med Röda Korset riktar sig till
personer som är, eller riskerar att hamna, i utanförskap på grund av att de står
långt från den svenska arbetsmarknaden och saknar sociala nätverk.
Syftet med överenskommelsen är att introducera målgruppen för lokala företag
genom att deltagarna bjuds in att delta under en fika på företaget, under vilken
de får information om företagets verksamhet, framtida rekryteringsbehov och
möjliga studievägar. Företaget å sin sida introduceras till en potentiell
kompetensförsörjningskälla och får hjälp att utveckla sig inom socialt
hållbarhetsarbete och medarbetarna ökar sin interkulturella kompetens.
Förslaget till överenskommelse sträcker sig över perioden 2022-01-01 till och
med 2022-12-31, med möjlighet till förlängning om två gånger två år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Idéburet Offentligt Partnerskap, Röda Korset, rev 2021-1025
Bilaga: IOP Röda Korset
__________
Beslutet skickas till:
Linköpings Södra Röda Korsetkrets

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 102 IOP Kompletterande Språkträning
Dnr AN 2019-44
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Överenskommelsen om Idéburet offentligt partnerskap mellan
Linköpings kommun och Studieförbundet Bilda Sydöst
avseende kompletterande språkträning förlängs till och med
2023-12-31.
2. Beslutet gäller under förutsättning att bildningsnämnden fattar
beslut om förlängning enligt ovan.
Jäv
Mikael Cocozza (-) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Ärende
I november 2019 fattade bildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden
beslut om att överenskomma med Bilda Studieförbundet Sydöst om ett
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) avseende kompletterande språkträning.
Verksamheten inom ramen för partnerskapet riktar sig till personer som på
grund av föräldraledighet, i väntan på barnomsorg eller sfi inte kan delta i
reguljär sfi. Syftet med överenskommelsen är att kunna rikta specifika och
särskilt anpassade aktiviteter som rör samhällsinformation och
språkförberedelser inför sfi för målgruppen föräldralediga och övriga individer
som av olika skäl befinner sig i någon form av utanförskap i det svenska
samhället, som i sin tur innebär att individen är hemmavarande.
Den nuvarande överenskommelsen sträcker sig från och med januari 2020
under två år, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Förslag till
beslut är att överenskommelsen förlängs till och 2023-12-31.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Idéburet Offentligt Partnerskap med Bilda - Kompletterande
Språkträning 2021-10-04
__________
Beslutet skickas till:
Studieförbundet Bilda Sydöst
Ledningsgrupp Arbetsmarknadscentrum
Ledningsgrupp Arbetsmarknad och försörjning

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 103 Nämndinitiativ - Hot och våld inom socialtjänsten
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen får i uppdrag att bereda
ärendet och återkomma till arbetsmarknadsnämndens sammanträde i
november 2021.
Ärende
Enligt kommunallagen 4 kap § 20 får varje enskild ledamot väcka ärenden.
Michael Cocozza (-) lämnar ett nämndinitiativ - Hot och våld inom
socialtjänsten.
Socialtjänstens myndighetsutövning innebär beslutsfattande som ofta har
betydande inverkan på
människors liv. Därav finns risk för känsliga situationer, som i vissa fall leder
till att anställda drabbas av
hot och våld. Sveriges Television rapporterar under måndagen den 4 oktober
om resultat från en
undersökning gällande hot och våld som upplevts av socialarbetare, som är
medlemmar i fackförbundet
Vision. Undersökningen visar att nästan hälften av de tillfrågade utsatts för hot,
våld, personangrepp eller
förtal under det senaste året.
Socialtjänsten har en avgörande roll när det gäller att ge stöd till utsatta
personer i samhället och fånga upp
dessa personer i ett tidigt skede. Detta för att minska kriminaliteten och öka
integrationen i samhället. De
skjutningar som ägt rum i Linköping under den senaste tiden, vittnar om att
Linköping står inför en stor
utmaning framöver vad gäller bekämpning av gängkriminaliteten.
Mot denna bakgrund är det av stor betydelse att anställda känner sig trygga på
sin arbetsplats. Ovan nämnda
undersökningen visar att hot och våld är en del av socialarbetares vardag, vilket
är ett problem som kräver
agerande från kommunens sida. Ett första steg är att ha information om
omfattningen av upplevda hot i
olika former.
Vi menar också att påstridiga klienter som agerar med högt tonläge eller utöva
olika typer av hot bör hanteras
av särskild personal som är inriktad på denna typ av klienter.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag:
att olika grader av hot, personangrepp och liknande som förekommer inom
socialtjänstens verksamhet med
försörjningsstöd, ska bedömas av den utsatta personen enligt en graderad skala
och rapporteras till chef. En
rapport innehållande dessa hot ska med lämpliga intervall lämnas till nämnden
eller presidiet.
att hotfulla klienter ska hanteras av särskild personal.
Yrkanden
Fredrik Lundén (M) yrkar på att ärendet remitteras för beredning av
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
arbetsmarknadsnämnden beslutar att remittera ärendet för beredning av
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

19 (28)

Sammanträdesprotokoll
Arbetsmarknadsnämnden

2021-10-27

§ 104 Övergång av support- och arbetsteamet till
arbetsmarknadsnämnden
Dnr AN 2021-103
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Verksamheten vid Support- och arbetsteamet övertas från social- och
omsorgsnämnden från och med 2022-01-01.
Ärende
Helena Paulsson, avdelningschef, för en dragning av ärendet.
Social- och omsorgsnämnden har sedan 2012 avtal med Leanlink Råd och stöd
avseende öppen dagverksamhet, arbetsstödjande insatser vid Hantverkshuset.
Målgruppen är personer med psykisk och neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning samt personer med psykosocial problematik. Avtalet
reviderades 2019 till verksamhetsuppdrag och gäller from 2020-01-01.
Med anledning av social- och omsorgsnämndens prognostiserade underskott
vid bokslut 2020 har en samlad åtgärdsplan tagits fram vilken beslutades i juni
2020. (Dnr SON-331). Den beslutade resurseffektiviseringen finns också som
åtgärd i arbetsmarknadsnämndens åtgärdsplan. (AN 2020-70).
Då verksamheten Support och arbetsteamet har en mer tydlig arbetsinriktad
målsättning än vad som ligger inom social- och omsorgsnämndens ansvar så
föreslås uppdraget Support och arbetsteamet att övergå till
arbetsmarknadsnämnden.
För att fortsättningsvis stödja målgruppen som finns inom Hantverkshuset
föreslås de delar av uppdraget som inte avser support och arbetsteamet kvarstå
inom social- och omsorgsnämnden.
För att möjliggöra lämplig aktivitet för de individer som idag finns i
verksamheten skog och mark och som inte har en planering mot arbete och
studier föreslås hantverkshusets avtal dessutom förstärkas med 700 tkr.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Verksamheten vid Support och arbetsteamet överförs till
arbetsmarknads-nämnden från och med 2022-01-01.
2. Arbetsmarknadsnämnden ges rätt att fakturera social och
omsorgsnämnden för de kostnader som under 2022 avser

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Support och arbetsteamet enligt nuvarande överenskommelse
mellan Råd och stöd och social och omsorgsnämnden.
3. Omfördelning av budgetram från social- och omsorgsnämnden
till arbetsmarknadsnämnden avseende Support och arbetsteamet
från och med 1 januari 2023 godkänns.
4. Befintligt avtal till Hantverkshuset tillförs 700 tkr för att
finansiera platser för de individer som idag omfattas av
Leanlinks verksamhetsuppdrag avseende Skog och mark och
som inte övergår till arbetsmarknadsnämndens verksamheter.
5. Uppdrag ges till social- och omsorgsdirektören att revidera
uppdraget till Leanlink Råd och stöd avseende verksamheten vid
Hantverkshuset med anledning av förändringarna inklusive
resursförstärkningen med 700 tkr.
Förslag till arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Verksamheten vid Support- och arbetsteamet övertas från
social- och omsorgsnämnden från och med 2022-01-01.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Uppsägning av verksamhetsuppdrag med Leanlink Råd och
stöd avseende verksamhet vid Hantverkshuset Support och arbetsteamet.docx
__________
Beslutet skickas till:
Leanlink Råd och stöd
Avdelningen för arbetsmarknad och integration, utbildningskontoret.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 105 Information om det nya verksamhetssystemet
Dnr AN 2020-52
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
Ärende
Lukas Huoman, sakkunnig, Ted Svensson, projektledare, gör dragning av
ärendet.
Upphandlingen av ett gemensamt verksamhetssystem har genomförts.
Systemet LifeCare från leverantören TietoEvry vann upphandlingen. Då
leverantören kunde möta samtliga kommunens ska-krav kommer personal på
den nya förvaltningen, det vill säga personal från AMF, AMC och AMS att
använda ett och samma system. Så snart avtalet är påskrivet av båda parter,
inleds arbetet med ett införandeprojekt där representation från alla
verksamhetsdelar finns med.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Information om det nya verksamhetssystemet, 2021-10-27
Bilaga 1. Prisformulär TietoEVRY_Slutanbud.pdf (okt-21)
Bilaga 2 - Tilldelningsbeslut - Gemensamt verksamhetssystem för
arbetsmarknadsnämnden (okt-21).pdf
__________

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

22 (28)

Sammanträdesprotokoll
Arbetsmarknadsnämnden

2021-10-27

§ 106 Uppföljning av arbetsmarknadsnämndens
internbudget med prognos för helår 2021
Dnr AN 2021-47
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
Ärende
Hannes Mendel-Hartvig, ekonom, gör en dragning av ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Uppföljning av arbetsmarknadsnämndens internbudget med
prognos för helår 2021, 2021-10-18
Arbetsmarknadsnämndens månadsrapport per den 30 september 2021
__________

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 107 TEMA Kvotflyktingar
Dnr AN 2021-5
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
Ärende
Ina Hasanbegovic, projektledare, Leyla Sarikahya, enheteschef, Camilla
Taylor, enhetschef informerar om integrationsenhetens arbete med mottagandet
av kvotflyktingar i Linköpings kommun.

__________

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 108 Förrättningar 2021
Dnr AN 2021-2
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Anmälda förrättningar godkänns.
Ärende
Sekreteraren redogör för anmälda förrättningar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Förrättningar (okt -21)
__________

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 109 Handlingar för kännedom 2021
Dnr AN 2021-3
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
Ärende
Följande handlingar för kännedom har inkommit:


Tillämpningsanvisningar för jämställdhetsanalys - information
från kommunledningsförvaltningen

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Handlingar för kännedom (okt -21)
Tillämpningsanvisningar för jämställdhetsanalys - information från
kommunledningsförvaltningen
__________

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 110 Kurser och konferenser 2021
Dnr AN 2021-4
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. De ledamöter som anmäler sig till nämndsekreteraren får delta i konferensen
Agenda för integration 2021 på nämndens bekostnad.
2. Deltagande ledamöter återrapporterar till arbetsmarknadsnämndens
sammanträde den 24e november 2021.
Ärende
Följande konferens har inkommit till nämnden:


Agenda för integration 2021, 18-19 november lunch till lunch.
Konferensen är digital.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Kurser och konferenser (okt -21)
Bilaga, Inbjudan Agenda för integration 2021
__________

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

27 (28)

Sammanträdesprotokoll
Arbetsmarknadsnämnden

2021-10-27

§ 111 Delegationsanmälan 2021
Dnr AN 2021-12
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Anmälda delegationsbeslut noteras.
Ärende
Följande delegationsbeslut anmäls:
Delegationsbeslut (inklusive dödsbo) enligt datalistor i Treserva tagna mellan
2021-09-01-2021-09-30
Delegationsrapport: 2021-09-01 – 2021-09-30
SEKRETESS: Tilldelningsbeslut - Gemensamt verksamhetssystem för
arbetsmarknadsnämnden (okt-21)
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Delegationsanmälan (okt -21)
Delegationsbeslut (inklusive dödsbo) enligt datalistor i Treserva tagna mellan
2021-09-01-2021-09-30
Delegationsrapport: 2021-09-01 – 2021-09-30
SEKRETESS: Tilldelningsbeslut - Gemensamt verksamhetssystem för
arbetsmarknadsnämnden (okt-21)
__________

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

28 (28)

