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§ 112 Förvaltningschefen informerar
Dnr AN 2021-5
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
Ärende
Förvaltningschef Anders Jolby och förvaltningschef Linda Ljungkvist
informerar om aktuella frågor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Förvaltningschefens information (nov -21)
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur
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§ 113 Ny förvaltningsorganisation
Dnr AN 2021-5
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
Ärende
Sven-Inge Arnell, projektledare, informerar om arbetet gällande ny
förvaltningsorganisation.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 114 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 minska i oktober månad. Trenden
visar en minskning omkring 1,6 % jämfört med föregående
månad. En tendens till ökning av ungdomshushållen går att
skönja i oktober med omkring 0,08 % i jämfört med september
månad. Andelen barnhushåll minskar under oktober månad med
omkring 1,7 % jämfört med föregående månad.
 Det långvariga biståndsbehovet fortsätter öka i oktober med
0,03 % jämfört med september 2021. Antal hushåll med barn i
långvarigt biståndsbehov är oförändrat jämfört med föregående
månad. Däremot fortsätter antal barn i långvarigt biståndsbehov
sakta öka med omkring 1,4 % under oktober månad 2021
jämfört med föregående månad.
 Glädjande nog fortsätter trenden av utbetalt bistånd minska och
för oktober månad 2021 jämfört med föregående månad är
minskningen ungefär 3,8 %. Likaså fortsätter även antal
utbetalningshushåll minska omkring 1,8 % i oktober månad
2021 jämfört med föregående månad och har inte varit så lågt
någon gång under den senaste tvåårsperioden.
 Arbetslöshet (37,8 %) följt av arbetshinder på grund av sociala
skäl (27,4 %) är fortfarande de dominerande orsakerna till
försörjningsstöd under oktober 2021. Arbetslöshet som orsak
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har minskat med ca 2,1 % jämfört med föregående år samma
månad. Likaså har orsaken Arbetshinder sociala skäl minskat ca
4,7 % i oktober 2021 jämfört med föregående år samma månad.
Orsakerna Föräldralediga och Arbetar heltid otillräcklig inkomst
samt ingen etableringsersättning har ökat jämfört med
föregående år oktober månad. De övriga orsakerna har minskat
eller är oförändrade jämfört med föregående år oktober månad.
5, 2 % färre ny öppnade ärenden har skett under oktober månad
2021 jämfört med föregående månad. 10,6 % färre ärenden har
avslutats under oktober 2021 jämfört med föregående månad.
Notera att nu visas orsakskoder till varför man söker sig till
ekonomiskt bistånd både för registerledare och medsökande
jämfört med den preliminära rapporten för oktober. Arbetslöshet
som orsak till varför man söker sig till ekonomiskt bistånd under
oktober månad 2021 är den vanligaste anledningen följt av
Arbetshinder sociala skäl. Jämfört med föregående år har de
flesta av orsakerna till varför man söker sig till ekonomiskt
bistånd minskat, Den mest framträdande skillnaden mellan åren
är för orsakerna Arbetslöshet där det fanns ett större behov
oktober 2020 än i oktober 2021.
Medianutredningstiden i rapporten avser nu både pappers- och
e-ansökan för nya ärenden och redovisas med en månads
fördröjning. Medianutredningstiden förändras från dag till dag
beroende på när ett första beslut fattas. Medianutredningstiden
visar det mittersta ärendets handläggningstid. Snittiden för antal
dagar från ansökan till första beslut är för september månad 10
dagar.
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 3 utskrivning från Arbetsförmedlingen skett
under oktober månad 2021.
Antal avslutade ärenden under oktober månad 2021 är färre
jämfört med föregående år samma månad.

Avslutsorsk självförsörjning oktober 2021 är en summering av följande: 20 st
avslutades då de börjat arbeta, 18 st började studera och 11 st fick annan
ersättning.
Avdelningen för arbetsmarknad och integrations nämndrapport
 Under oktobermånad avslutades totalt 52 personer.
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Under de senaste månaderna (augusti - oktober) avslutades 12
personer per månad och totalt 36 personer mot studier med
CSN. Av dessa var 14 försörjningsstödsberättigade.
Den positiva trenden fortsätter även bland avslutade till arbete.
Under perioden september - oktober avslutades 17 personer till
arbete utan subvention. Av dessa var 10
försörjningsstödsberättigade.
Antal deltagare på praktik/arbetsträning eller med
arbetsmarknadsanställning - sammanslaget visar nedåtgående
trend under året 2021.
Arbetsmarknadsnämndens nämndmål nr. 2 "Antal deltagare
inskrivna i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som avslutas
till arbete utan subvention" har under oktobermånaden
överskridit förra årets basvärde på 57 personer (2020). Hittills
under 2021 (januari - oktober) avslutades totalt 64 personer till
arbete utan subvention (36 från TUA och 28 från AMC).

Arbetsförmedlingens statistik
Arbetsförmedlingen | Månadsstatistik (arbetsformedlingen.se)
QlikView (arbetsformedlingen.se)
Sök statistik - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Verksamhetsinformation (nov -21)
Arbetsmarknad och försörjnings nämndrapport (nov -21)
Läsanvisningar till avdelningen för Arbetsmarknad och försörjnings
nämndrapport (nov -21)
Arbetsmarknad och integrations nämndrapport (nov -21)
Orsakskod och tid i bistånd (nov -21)
__________
Beslutet skickas till:
-
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§ 115 Delårsrapport per den 31 oktober 2021
Dnr AN 2021-8
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Upprättat förslag till delårsrapport per den 31 oktober med prognos för
helår 2021 godkänns.
2. Delårsrapporten översänds till kommunstyrelsen för kännedom.
Ärende
Malin Schöld, ekonom, gör en dragning över ärendet.
Delårsrapporten per den 31 oktober 2021 är en förenklad delårsrapport med
fokus på avvikelser och deras påverkan på internbudget och verksamhet 2022.
Nämnden prognostiserar ett underskott på -10,6 mnkr för helår 2021, vilket
innebär ett minskat underskott jämfört med föregående prognos. KF medgav i
oktober (KS 2021-44 § 419) att nämnden får redovisa ett underskott om
högst -19 mnkr.
Underskottet beror på att kostnaderna för ekonomiskt bistånd överstiger
budgeterade kostnader (en prognostiserad budgetavvikelse på -28,2 mnkr för
helår). Dock har de senaste månaderna inte uppvisat samma ökning av
kostnaderna som observerats tidigare, utan kostnaderna har varit mer
konstanta. Avdelning Vuxna prognostiserar ett underskott på -4,3 mnkr på
helår vilket beror på att alla de neddragningar som planerats under 2021 inte
kunnat genomföras. Underskottet hos ekonomiskt bistånd dämpas av ett
överskott på Arbetsmarknad och integration (prognostiserad budgetavvikelse
på 19,8 mnkr) som till största delen beror på att medel avsatta för
anställningsstöd inte kunnat nyttjas, samt att de politiska satsningarna inte varit
igång i önskad omfattning. Båda dessa delar beror på pandemin.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Delårsrapport per den 31 oktober 2021 (nov -21)
Arbetsmarknadsnämndens delårsrapport per den 31 oktober 2021 (nov -21)
Bilaga 1 Återrapportering åtgärdsplan AN oktober 2021 (nov -21)
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Alla enhetschefer AN
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§ 116 Yttrande - Klimat- och energiprogram inkl.
energiplan
Dnr AN 2021-91
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Yttrande lämnas enligt Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens
förslag.
Ärende
Kommunstyrelsen beslutade den 24 augusti, § 242 att remittera Klimat- och
energiprogram för Linköpings kommun 2022-2030 till samtliga nämnder och
kommunala bolag samt till länsstyrelsen Östergötland och Region
Östergötland.
Klimat- och energiprogram för Linköpings kommun 2022-2030 syftar till att
komplettera målet om ett koldioxidneutralt Linköping 2025 med långsiktiga
mål och prioriterade insatsområden för kommunens klimat- och energiarbete.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår följande yttranden:
Arbetsmarknadsnämnden ställer sig positiv till kommunstyrelsen remissversion
av Klimat- och energiprogram för Linköpings kommun 2022- 2030 och har
ingenting att erinra. Någon konsekvensbedömning är inte gjord då de mål och
prioriterade insatsområden, som skrivs fram i remissen, är inom områden som i
nuläget inte rör arbetsmarknadsnämndens verksamheter.
Protokollsanteckningar
Simon Karlsson (MP) lämnar följande anteckning till protokollet:
"Miljöpartiet önskar göra följande medskick till det fortsatta arbetet med
klimat- och energiprogrammet:
Klimatkrisen är akut och det krävs handling för att vi ska kunna nå 1,5
gradersmålet. Målsättningen i Klimat- och energiprogrammet ligger i linje med
Sveriges nationella mål. Vi anser att det är för lågt. Vi ser att många kommuner
har skarpare mål än så. Linköping är en rik kommun som borde kunna ha högre
ambitioner. Ska Sverige nå målet på totalen så måste vissa kommuner gå före
och visa tydlig handlingskraft. Linköping har alla möjligheter att vara en sådan
kommun.
Miljöpartiet föreslår därför att vi skruvar upp målsättningen efter några år för
att öka ambitionsnivån vartefter. Målet är helt enkelt inte tillräckligt ambitiöst
om man jämför med vad kommunens koldioxidbudget visar. Dessutom är det
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ett strävansmål, någonting som vi ska “försöka” nå. Det är alldeles för vagt och
ingenting vi någonsin skulle arbeta efter om det gällde en ekonomisk budget.
Det gör att koldioxidbudgetens varande snarare blir en pappersprodukt än ett
faktiskt redskap.
Kommunen är sedan en tid tillbaka med i Klimatneutrala städer 2030. Där är
målet att vara en stad som inte påfrestar planeten med utsläpp till år 2030. I
Klimat- och energiprogrammet är målet att nå nettonollutsläpp till 2045.
Samtidigt har Linköping målet om att vara koldioxidneutralt till 2025. Vi anser
att alla ovan mål är bra, men de olika målen och åren kan skapa förvirring om
vad som gäller till när. Det skulle klimat- och energiprogrammet kunna
tydliggöra ytterligare.
Dock är det viktigaste att se till att få med alla i arbetet snarare än ha det högst
satta målet. Därför föreslår vi att man tar fram tydliga åtgärder i
handlingsplanen som effektberäknas för att man ska kunna se att målet nås
genom åtgärderna. Uppföljning är helt avgörande för att se till att vi gör rätt
saker.
En annan sak som programmet skulle kunna lyfta ännu högre är vikten av
samverkan. Dels mellan de kommunala bolagen, dels mellan näringslivet,
medborgarna och kommunen. Vi tycker ofta på vikten av samverkan, men det
blir sällan så i själva utförandet. Eftersom ärendet inte går ut på allmän remiss
så blir det också svårt för invånare, föreningar och företag att tycka till. Några
svarade på den enkät som kommunen gjorde men där handlade frågorna mer
om vad kommunen kunde göra för invånarna för att underlätta för dem att leva
klimatsmart. Inte vad de tyckte om själva planen.
Att ta bort den sociala rättviseaspekten ur programmet anser vi är ett misstag.
Det är av största vikt att vi arbetar för att göra omställningen mer rättvis. Det är
också ett sätt för att få med folk på förändringsarbetet. Här skulle vi vilja se en
djupare analys av vilka skillnader och förutsättningar olika grupper har. Gör
det skillnad om man bor i staden eller på landet? Socioekonomiska faktorer?
Vem gynnas av de ändringar vi gör? Som programmet är nu missar vi hela den
aspekten. Risken är stor att vi inte får med oss folk i omställningen om vi
bortser från den sociala rättviseaspekten."
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Remiss - Klimat- och energiprogram inkl. energiplan.docx,
2021-10-26
Tjänsteskrivelse – Klimat- och energiprogram remittering.docx
MISSIV Klimat- och energiprogram 2022-2030 remiss.docx
Bilaga 1 Klimat- och energiprogram remissverseion.docx
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Bilaga 2 Undersökning av betydande miljöpåverkan – underlag skickat till
länsstyrelsen Östergötland.pdf
Bilaga 3 Länsstyrelsens samrådsyttrande – Undersökningssamråd Klimat- och
energiprogram.pdf
__________
Beslutet skickas till:
-
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§ 117 Yttrande över Handlingsplan för Linköpings
kommuns kulturpolitiska program: I samtiden, för
framtiden
Dnr AN 2021-108
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Yttrande lämnas enligt Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens
förslag.
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 (2019-04-23, § 162) att fastställa
Linköpings kommuns kulturpolitiska program. Det kulturpolitiska programmet
är ett kommunövergripande styrdokument och omfattar samtliga nämnder,
förvaltningar och bolag utifrån respektive uppdrag och ansvarsområden.
Under våren 2021 har Kultur- och fritidsförvaltningen arbetat med framtagande
av ett remissförslag avseende handlingsplanen. Framtagandet av
remissförslaget har skett i samverkan med berörda förvaltningar och bolag. Det
framtagna remissförslaget avseende handlingsplan för det kulturpolitiska
programmet återfinns som bilaga till tjänsteskrivelsen.
Arbetsmarknadsnämnden föreslås godkänna framtaget remissförslag avseende
handlingsplan för det kulturpolitiska programmet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Svar på remiss- handlingsplan för Linköpings kommuns
kulturpolitiska program – i samtiden för framtiden, (nov-21)
Yttrande – Handlingsplan för Linköpings kommuns kulturpolitiska program
Remiss – Handlingsplan för Linköpings kommuns kulturpolitiska program: I
samtiden, för framtiden
__________
Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 118 Arbetsmarknadsprogrammet
Dnr AN 2021-113
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag godkänns med
följande revideringar:
- att det i andra meningen under 2.5 där det står "nämndens
verksamhetsområde" istället ska stå "arbetsmarknadsnämndens
verksamhetsområde".
- att det under Förord, andra stycket, andra meningen, "offentliga
ersättningssystem" ersätts av "försörjningsstöd".
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Arbetsmarknadsnämndens förslag godkänns.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Arbetsmarknadsprogram för Linköpings kommun antas.
Michael Cocozza (-) deltar inte i beslutet.
Reservationer
Ali Hajar (S), Susanne Wallberg (S) och Roger Bandick (S) reserverar sig mot
beslutet och lämnar följande reservationsförklaring till protokollet:
"Socialdemokraterna anser att kommunens samlade ambition för den
lokala arbetsmarknadspolitiken behöver komma till uttryck i en strategisk
handling som ett Arbetsmarknadsprogram utgör. Vi anser dock att när
individen får hjälp till egen försörjning så minskar beroendet av ekonomiskt
bistånd i form av försörjningsstöd. De övriga ”offentliga ersättningssystem”
som nämns i programmet och som kan handla om barnbidrag, bostadsbidrag,
föräldrapenning, handikappersättning mm är inte föremål för förändring genom
kommunens arbetsmarknadsnämnd och ligger utanför den kommunala
kompetensen.
Vi anser också att arbetsmarknadsåtgärderna ska utformas utifrån både
näringslivets och offentliga sektorns behov av arbetskraft. På många ställen i
programmet nämns anpassning av insatserna enbart efter näringslivets
behov. Programmets huvuddevis är ”alla behövs, alla bidrar”. Samtidigt
reduceras begreppet ”heltidsaktivering” till att enbart omfatta ”merparten” av
personer i ekonomiskt bistånd. Merparten är inte alla. Vi menar att alla vuxna
som uppbär försörjningsstöd ska omfattas av minst en åtgärd. Samtidigt är vi
fullt medvetna om att för vissa individer krävs en kombination av insatser
under längre tid. Vi sätter stort värde i att även personer som står långt från
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ordinarie arbetsmarknad erbjuds meningsfull sysselsättning."
Michael Cocozza (-), lämnar följande anteckning till protokollet:
"Linköpingslistan deltar inte i beslutet gällande arbetsmarknadsprogram.
Majoriteten har redan lagt ut sin politiska linje vad gäller
arbetsmarknadspolitiken i det politiska program som antogs av fullmäktige i
början av mandatperioden. Detta program följs upp årligen i budgeten genom
anslag och politiska mål som fastställs av fullmäktige.
Vi ser inga skäl att därutöver lägga tid på ännu en politisk programförklaring.
Det skapar onödigt administrativt arbete för tjänstemän och politiker och tar
fokus från vad som ska vara det styrande dokumentet, politiskt program och
årsbudgeten. Vi behöver mer av politiskt fokus på verksamhetens verkstad och
mindre av politiska programdiskussioner på en mer eller mindre abstrakt nivå."
Ärende
Helena Paulsson, avdelningschef, och Tora von Eckardstein, sakkunnig, gör en
dragning av ärendet.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-29, § 208 i budget för 2021 med plan
för 2022-2024 att ge arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att i samverkan med
kommunstyrelsen utarbeta ett förslag till kommunövergripande riktlinjer för
arbetsmarknadsinsatser.
Enligt Struktur för politiska styrdokument i Linköpings kommun ska riktlinjer
innehålla konkreta beskrivningar eller förtydliganden av andra mer
övergripande styrdokument. Då uppdraget till arbetsmarknadsnämnden är att
både formulera en övergripande inriktning och ta fram anvisningar för hur
sysselsättningsfrämjande insatser och arbetsmarknadssatsningar ska nyttjas bör
uppdraget i stället resultera i ett program med tillhörande handlingsplan.
Arbetsmarknadsprogrammet omfattar kommunens övergripande inriktning för
området och anvisningar för hur sysselsättningsfrämjande insatser kan nyttjas i
kommunalt bedriven och upphandlad verksamhet, samt hur Linköpings
kommun ska nyttja statliga arbetsmarknadssatsningar.
Arbetsmarknadsprogrammet ersätter den nuvarande riktlinjen för
arbetsmarknad och integration som beslutades av kommunfullmäktige 201811-13, § 414.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag godkänns.
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Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag godkänns.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Arbetsmarknadsprogram för Linköpings kommun antas.
Yrkanden
Christoffer Rosendahl (C) yrkar på följande förtydligande i
Arbetsmarknadsprogrammet: att det i andra meningen under 2.5 där det står
"nämndens verksamhetsområde" istället ska stå "arbetsmarknadsnämndens
verksamhetsområde".
Fredrik Lundén (M) och Milad Haddad (M) yrkar bifall till Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut med Christoffer Rosendahls
(C) förslag till förtydligande.
Ali Hajar (S) yrkar på följande förändringar i Arbetsmarknadsprogrammet:
1. Under Förord, andra stycket, andra meningen, att "offentliga
ersättningssystem" ersätts av "kommunala ersättningssystem".
2. Under Förord, andra stycket, andra meningen, att det efter "Linköpings
näringsliv" ska läggas till "och kommunala verksamheter".
3. Under Förord, fjärde stycket, fjärde meningen, att det efter "näringslivets"
ska läggas till "och kommunens".
4. Under Förord, femte stycket, andra meningen, att det efter ”självförsörjning”
ska läggas till meningen ”Även personer i behov av långsiktiga åtgärder ska
omfattas
av kommunens arbetsmarknadsinsatser.”
5. Under Förord, femte stycket, fjärde meningen, att ”merparten av personer”
byts till ”alla”.
6. Under 2.1 Självförsörjning först, tredje meningen, att ”den
absoluta merparten” byts till ”alla”.
7. Under 2.2 Linköpingsbon i centrum, första stycket, fjärde meningen, att det
efter "näringslivet" ska läggas till ", kommunala verksamheter och ideell
sektor."
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8. Under 2.5 Perspektivskifte, tredje meningen, att det efter ”minst 70 %” ska
läggas till meningen ”Resterande 30 % erbjuds meningsfull sysselsättning
vars långsiktiga mål är att uppnå egen försörjning.”
Fredrik Lundén (M) yrkar bifall till Ali Hajars (S) första förslag till förändring,
men avslag till andra till åttonde förslagen till förändring.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut med Christoffer Rosendahls
(C) förslag till förtydligande gentemot Ali Hajars (S) förslag på förändringar
och finner att arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningens förslag med Christoffer Rosendahls (C) förslag
till förtydligande.
Ordförande ställer därefter proposition på Ali Hajars (S) första tilläggsyrkande
och finner att arbetsmarknadsnämnden godkänner densamma.
Ordförande ställer därefter proposition på Ali Hajars (S) andra till åttonde
tilläggsyrkande och finner att arbetsmarknadsnämnden avslår desamma.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Linköpings kommuns arbetsmarknadsprogram, antagande,
2021-11-11
Bilaga - Arbetsmarknadsprogram Linköpings kommun
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Arbetsmarknadsnämnden
Kommunkansliet (styrdokument)
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§ 119 Utvecklingsprogram för fullföljd utbildning
Dnr AN 2021-64
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden avslutar sin medverkan i Linköpings kommuns
deltagande i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR)
utvecklingsprogram för fullföljd utbildning.
Ärende
Uppdrag fullföljd utbildning är namnet på Sveriges Kommuner och Regioners
(SKR) samlade arbete för att öka andelen unga som fullföljer sina
gymnasiestudier. Programmet syftar till att genom en bred och tvärvetenskaplig
ansats utveckla ett mer sammanhållet och hållbart nationellt arbete och stöd för
en ökad andel ungdomar med fullföljda gymnasiestudier. I juni 2021 beslutade
bildningsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och arbetsmarknadsnämnden
att delta i programmet och utbildnings- och arbetsmarknadsdirektören fick i
uppdrag att skriva under avsiktsförklaringen för utvecklingsprogrammet för
fullföljd utbildning mellan SKR och Linköpings kommun.
Arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde har stora beröringspunkter med
programmet, men i samband med att den nya Integrations- och
arbetsmarknadsförvaltningen ska byggas upp kan inte medverkan i detta arbete
prioriteras. Förvaltningskontoret föreslår därför att arbetsmarknadsnämnden
beslutar att avsluta sin medverkan i SKR:s utvecklingsprogram för fullföljd
utbildning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Utvecklingsprogram för fullföljd utbildning (nov -21)
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 120 Plan för systematiskt kvalitetsarbete
Dnr AN 2021-111
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Planen för nämndens systematiska kvalitetsarbete för 2022 fastställs.
Ärende
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen och Social- och
omsorgsförvaltningen har tillsammans tagit fram ett gemensamt förslag till
plan för arbetsmarknadsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2022. Planen
syftar till att ge nämnden utgångspunkter, vägledning och struktur att utforma
kvalitetsarbetet på nämndnivå.
I kommunens styr- och ledningssystem för Linköpings kommun framgår att
kommunkoncernen ska ha en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
Med ändamålsenlig menas att verksamheten ska vara kvalitetssäkrad och
efterleva politikens ambitioner. Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet är
att säkerställa och utveckla kvalitet inom nämndens verksamheter.
Förvaltningarnas gemensamma årshjul för systematiskt kvalitetsarbete
redovisas i bilaga 1.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2022 (nov-21)
Bilaga 1 – Årshjul 2022 för arbetsmarknadsnämndens systematiska
kvalitetsarbete (nov-21)

__________
Beslutet skickas till:
-
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§ 121 Revidering av schablon för elkostnad
Dnr AN 2021-115
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Information noteras.
2. Arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens förslag på
reviderad vägledande riktlinje avseende elkostnad.
Ärende
Försörjningsstödet ska tillgodose hushållens regelbundna utgifter och består av
två delar - riksnormen och en del som är kostnadsposter vilka prövas
individuellt. Kostnadsposterna är bland annat boende, el, hemförsäkring. Enligt
Socialstyrelsens handbok framgår det att socialnämnden (eller den sociala
nämnden som enligt reglemente har ansvar för myndighetsutövning av
ekonomiskt bistånd) bör godta den enskildes faktiska kostnader som kan
variera beroende på var och hur man bor. Kommunen får ta fram riktlinjer som
stöd till arbetet men får inte schablonisera dessa utgifter utan måste pröva dem
individuellt.
Elförbrukningen har inte förändrats under de senaste åren varför det
vägledande stödet till arbetet för skälig elförbrukning kvarstår som skälig.
Däremot behövs en revidering av skälig kostnad i relation till skälig
elförbrukning göras med 0,2 kr/kWh samt med 11,11 kr/månad i det
vägledande stödet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Revidering gällande vägledande normnivåer för skälig
elförbrukning och kostnad 2021-11-01 (nov – 21)
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 122 Nämndinitiativ, hot och våld inom socialtjänsten
Dnr AN 2021-114
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Yrkandet om att hot och våld ska bedömas enligt graderad skala
och rapporteras till chef besvaras med hänvisning till att
Linköpings kommun redan bedriver ett aktivt och systematiskt
arbetsmiljöarbete gällande hot och våld inom socialtjänstens
verksamheter.
2. Yrkandet om att en rapport över förekomsten av hot och våld
inom socialtjänstens verksamheter ska lämnas till nämnden eller
presidiet bifalls.
3. Yrkandet om att hotfulla klienter ska hanteras av särskild
personal avslås med hänvisning till att organisering av arbete
faller inom förvaltningens ansvar.
4. Beslutet följs upp genom att en sammanställning av tillbud och
arbetsskador lämnas till presidiet en gång per halvår.
Ärende
Alva Miah, utvecklingsledare, gör en dragning över ärendet.
Michael Cocozza, ledamot i arbetsmarknadsnämnden, har vid
nämndsammanträde i oktober 2021 lagt fram ett nämndinitiativ om hot och
våld i socialtjänsten. I nämndinitiativet yrkar nämndledamoten:


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

Då Linköpings kommun redan bedriver ett aktivt och systematiskt
arbetsmiljöarbete anses del av det första yrkandet som besvarad. Vad gäller den
andra delen av första yrkandet, om en rapport av hot och våld till nämnden
eller presidiet, föreslår förvaltningen att detta bifalls och att en sådan
sammanställning lämnas till presidiet en gång per halvår, med start kvartal 3
2022 för perioden januari – juni 2022. Förvaltningen föreslår även att
medarbetarna påminns om rutin vid tillbud och arbetsskada, samt att en
riskanalys genomförs under 2022 för att identifiera eventuella risker med
anledning av hot och våld kopplad till socialtjänstens myndighetsutövning.
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Nämndintiativets andra yrkande handlar om hur förvaltningen ska organisera
sitt arbete. Det är förvaltningen som ansvarar för frågor om organisering.
Förvaltningen föreslår att nämndinitiativets andra yrkande avslås.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Svar på nämndinitiativ hot och våld inom socialtjänst 202111-24.docx
Nämndinitiativ hot och våld inom socialtjänst_.pdf
Kommunövergripande tillämpningsanvisning för att förebygga, bemöta och
följa upp våld och hot i arbetsmiljön
__________
Beslutet skickas till:
HR-chefen, Social- och omsorgsförvaltningen
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§ 123 TEMA: Jobbspår
Dnr AN 2021-5
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
Ärende
Peter Wolmsten, arbetsmarknadskonsulent, Robert Obing,
arbetsmarknadskonsulent informerar om Lokal överenskommelse mellan
Arbetsförmedlingen och AMC, AMF, AMS och CfV och hur man arbetar med
deltagare i Lokala Jobbspår.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 124 Återkoppling från nämndledamöter som deltagit i
konferensen Agenda för integration
Dnr AN 2021-4
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
Ärende
Elisabeth Lietha (C) berättar om konferensen Agenda för integration som hon
deltog i den 18-19 november 2021.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur
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§ 125 Förrättningar 2021
Dnr AN 2021-2
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Anmälda förrättningar godkänns.
Ärende
Sekreteraren redogör för anmälda förrättningar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Förrättningar (nov -21)
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

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


Protokoll arbetsmarknadsnämndens presidium 2021-10-08

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Handlingar för kännedom (nov -21)
Protokoll arbetsmarknadsnämndens presidium 2021-10-08
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 127 Kurser och konferenser 2021
Dnr AN 2021-4
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
Ärende
Inga kurser eller konferenser har inkommit.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Kurser och konferenser (nov -21)
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 128 Delegationsanmälan 2021
Dnr AN 2021-12
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Anmälda delegationsbeslut noteras.
Ärende
Följande delegationsbeslut anmäls:
Delegationsbeslut Dödsbo 2021-10-01--2021-10-31 (nov - 21).
Delegationsbeslut Ekonomiskt bistånd 2021-10-01--2021-10-31 (nov - 21)
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Delegationsanmälan (nov -21)
Delegationsbeslut Dödsbo 2021-10-01 - 2021-10-31 (nov – 21)
Delegationsbeslut Ekonomiskt bistånd 2021-10-01- - 2021-10-31 (nov – 21)
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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