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Plats och tid

Nacka stadshus 18:00-19:05
BESLUTANDE

ERSÄTTARE

Filip Wiljander (M)
(ordförande)
Helena Edberg (KD) (1:e v
ordf)
Gunnel Nyman Gräff (S) (2:e v
ordf)
Niclas Carlsson (M)
Lars Flink (M)
Christian Listérus (M)
Maria Rothzén (C)
Stefan Hult (S)
YuSie Rundkvist Chou (NL)
Kristian Andersson (L)

Eva Öbom Ekdal (M)
Asta Groth (M)
Anna Lööv (C)
Ylva Jans (KD) §§69-76
Hadia Mian (S)
Brita Ström (MP)

Övriga deltagare

Maria Baeva, Susanne Nord, Pia Stark, Kirsti Kanttikoski, Ann-Christine
Ekeblad, Karin Dreik, Catharina Granath, Jen Holmberg, Carina
Legerius, Mia Enander Lanner, Louay Khawandeh, Annica Bergström

Utses att justera
Justeringsdatum

Gunnel Nyman Gräff
2021-12-22

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer §§68-76

……………………………….
Maria Baeva
Ordförande
……………………………….
Filip Wiljander

…………………………………

Justerande
………………………………..
Gunnel Nyman Gräff

…………………………………
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BEVIS OM ANSLAGSDAG
Arbets- och företagsnämnden
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Sammanträdesdatum
Anslaget sätts upp
Anslaget tas ned

2021-12-15
2021-12-22
2022-01-13

Sista dag för laglighetsprövning är dagen innan anslagets nedtagande.
Förvaringsplats för protokollet

Nacka stadshus

Underskrift
……………………………………………..
Maria Baeva
Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
§68
§69
§70
§71
§72
§73
§74
§75
§76

Kvalitetsrapport 2021 – boende och insatser för ensamkommande barn
och unga
Månadsrapport för arbets- och företagsnämnden november 2021
Initiera upphandling av systemstöd för vuxenutbildningen
Val till arbets- och företagsnämndens utskott för år 2022
Internbudget 2022 för arbets- och företagsnämnden
Arbets- och företagsnämndens internkontrollplan för 2022
Beslutsattestant för arbets- och företagsnämnden för år 2022
Delegationsbeslut och anmälningar
Övriga frågor

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 68

AFN 2021/242

Kvalitetsrapport 2021 – boende och insatser för
ensamkommande barn och unga
Beslut
Arbets- och företagsnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Under oktober och november 2021 har alla nu befintliga utförare för boende avseende
ensamkommande barn och unga granskats, totalt 15 utförare.
Den sammantagna bedömningen av årets kvalitetsuppföljning är att alla granskade utförare
arbetar efter de lagkrav (Socialtjänstlagen 3 kap 3 §) och föreskrifter som Nacka kommun
ställer som krav på sina utförare av boenden för ensamkommande barn och unga.
Som en del av den årliga verksamhets- och kvalitetsuppföljningen genomförs även en
nöjdhetsuppföljning med målgruppen. Resultatet redovisas som en del i
kvalitetsuppföljningen i rapporten.
I jämförelse med föregående år noteras en positiv utveckling kopplat till måluppfyllelsen för
antal feriejobb hos målgruppen. Men även detta år har vi observerat att det föreligger en brist
hos vissa utförare kopplat till brandsäkerhetsutbildning, vilket föranleder skyndsam
handläggning från kommunens sida med åtgärd och förbättring innan årsskiftet 2021/2022.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse Kvalitetsuppföljning boenden ensamkommande barn och unga 2021
Bilaga 1 Kvalitetsrapport boenden ensamkommande barn och unga 2021
Bilaga 2 Nöjdhetsuppföljning Ensamkommande_2021
Beslutsgång
Arbets- och företagsnämnden noterade informationen till protokollet.
Protokollsanteckning
Stefan Hult för Socialdemokraterna och YuSie Rundkvist Chou för Nackalistan lät anteckna
följande till protokollet:
"Aktuell kvalitetsrapport behandlar boende och insatser för de 21 ensamkommande barn och
unga som under oktober-november 2021 var kopplade till de 15 anordnarna. Övriga 15
ensamkommande har andra boendeformer som exempelvis egna boenden och/eller
inneboendelösningar. Vi anser att även vidtagna åtgärder för kvalitetssäkring av boende och
insatser för dessa sistnämnda ensamkommande barn och unga bör redovisas i en särskild
rapport. Vidare räknar vi med att ytterligare ansträngningar kommer att göras för att höja
svarsfrekvensen när det gäller nöjdhetsuppföljningen i kommande kvalitetsrapport.
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Det här är andra gången som brister i brandsäkerhet konstateras i boenden för
ensamkommande barn och unga. Förra gången gällde det anordnare i den kommunala
produktionen Välfärd Samhällsservice kopplat till träningslägenheter, där den springande
punkten var oklar ansvarsfördelning mellan fastighetsägare och anordnare. Nu gäller det
anordnare av jourhem, familjehem, HVB-hem, stödboenden och träningslägenheter, de flesta
utanför Nacka. Nackalistan föreslog på mötet att nämnden ska vara mer proaktiv och kräva att
brandsäkerhetsåtgärder ska vara på plats innan barn och unga flyttar in, vilket ansvariga
tjänstepersoner instämde i. Vi hoppas se det förverkligat inom kort."

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 69

AFN 2021/44

Månadsrapport för arbets- och företagsnämnden
november 2021
Beslut
Arbets- och företagsnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Det ackumulerade ekonomiska resultatet vid månadsbokslut november är minus 152,4
miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse gentemot budget på 51,2 miljoner kronor.
Samtliga verksamheter redovisar ett överskott för den ackumulerade perioden. De största
avvikelserna finns hos gymnasial vuxenutbildning, ekonomiskt bistånd samt nyanlända. Lägre
efterfrågan än budgeterat leder till fortsatt positiv avvikelse, men även upplösta reserver samt
högre intäkter än budgeterat, främst statsbidrag avseende 2020, bidrar till överskottet.
I rapporten presenteras detaljerad information om utfall, statistik och analys per
verksamhetsområde.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse Månadsrapport november 2021 AFN
Bilaga Månadsrapport november 2021 AFN
Beslutsgång
Arbets- och företagsnämnden noterade informationen till protokollet.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 70

AFN 2021/241

Initiera upphandling av systemstöd för
vuxenutbildningen
Beslut
Arbets- och företagsnämnden föreslår kommunstyrelsen att inleda upphandling av systemstöd
för vuxenutbildningen.
Sammanfattning av ärendet
Ny upphandling måste göras eftersom befintligt avtal är ett tillsvidareavtal, vilket inte är
förenligt med upphandlingslagstiftningen.
Vidare utvecklas inte nuvarande system och ett begränsat underhåll erbjuds. Det bedöms inte
uppfylla de krav Nacka kommun ställer på sådant system. Således måste Nacka kommun
upphandla ett nytt system för vuxenutbildning som omfattar tillhandahållande av system,
drift, support och service, etablering/införande av systemet hos Nacka kommun, samt
eventuella konsulttjänster för integrationer och vidareutveckling.
Kravspecifikation och upphandlingsdokument ska tas fram så att dessa kan annonseras under
våren 2022, och ett nytt avtal förväntas vara på plats under sommaren 2022. En driftsättning
av nytt system förväntas ske senast den 2022-09-01.
Upphandling kan komma att genomföras antingen som ett öppet förfarande eller ett förhandlat
förfarande.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse Initiera upphandling av systemstöd för vuxenutbildningen
Beslutsgång
Arbets- och företagsnämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 71

AFN 2021/228

Val till arbets- och företagsnämndens utskott för år 2022
Beslut
1. Arbets- och företagsnämnden väljer Filip Wiljander (M), Helena Edberg (KD) och Gunnel
Nyman Gräff (S) till ordinarie ledamöter samt Asta Groth (M), Maria Rothzén (C), Kristian
Andersson (L) och YuSie Rundkvist Chou (NL) som ersättare i arbets- och företagsnämndens
utskott för år 2022.
2. Arbets- och företagsnämnden utser Filip Wiljander (M) som ordförande, Helena Edberg
(KD) som förste vice ordförande och Gunnel Nyman Gräff (S) som andre vice ordförande i
arbets- och företagsnämndens utskott för år 2022.
Sammanfattning av ärendet
Arbets- och företagsnämnden beslutade den 10 december 2014 att införa ett utskott under
nämnden från och med den 1 januari 2015. Utskottet infördes med anledning av att arbetsoch företagsnämnden från och med den 1 januari 2015 fått ett utökat ansvar för mottagande av
flyktingar och handläggning av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Framförallt
ärenden avseende ensamkommande flyktingbarn behöver ibland handläggas skyndsamt
utifrån lagstiftningens krav och det finns därför behov av att beslut fattas månadsvis i dessa
ärenden. Ledamöter och ersättare i utskottet väljs på ett år. Förslag på ledamöter, ersättare och
ordförande i utskottet för år 2022 lämnas på arbets- och företagsnämndens sammanträde den
15 december 2021.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse Val till arbets- och företagsnämndens utskott för år 2022
Bilaga Arbetsordning för arbets- och företagsnämndens utskott
Yrkanden
Ordföranden Filip Wiljander (M) yrkade att arbets- och företagsnämnden väljer Filip
Wiljander (M), Helena Edberg (KD) och Gunnel Nyman Gräff (S) till ordinarie ledamöter
samt Asta Groth (M), Maria Rothzén (C), Kristian Andersson (L) och YuSie Rundkvist Chou
(NL) som ersättare i arbets- och företagsnämndens utskott för år 2022.
Vidare yrkade ordföranden att arbets- och företagsnämnden utser Filip Wiljander (M) som
ordförande, Helena Edberg (KD) som förste vice ordförande och Gunnel Nyman Gräff (S)
som andre vice ordförande i arbets- och företagsnämndens utskott för år 2022.
Beslutsgång
Arbets- och företagsnämnden beslutade i enlighet med ordförandens yrkande.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 72

AFN 2021/120

Internbudget 2022 för arbets- och företagsnämnden
Beslut
Arbets- och företagsnämnden fastställer internbudget för år 2022 enligt tabell 1 i
tjänsteskrivelsen och utifrån av kommunfullmäktige beslutad budgetram.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 15 november 2021 om de
fokusområden, indikatorer och målvärden som arbets- och företagsnämnden ska använda för
mål- och resultatstyrning 2022.
Kommunfullmäktige beslutade vid samma sammanträde att arbets- och företagsnämndens
budgetram för 2022 är 207,9 miljoner kronor, vilket innebär en minskning med 14,1 miljoner
kronor jämfört med budgeten för 2021. Budgetramen omsätts i en så kallad internbudget där
verksamheten beskriver hur målen ska nås med tilldelade medel.
Flera budgetposter har justerats, framförallt på grund av minskad efterfrågan. De största
justeringarna är gjorda inom verksamheterna ekonomiskt bistånd samt arbetsmarknadsinsatser
jobbpeng.
Arbets- och företagsnämnden föreslås fastställa internbudget enligt tjänsteskrivelsen.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse Internbudget 2022 för arbets- och företagsnämnden
Yrkanden
Gunnel Nyman Gräff (S) anmäler att S-gruppen inte deltar i beslut till förmån för
Socialdemokraternas budgetförslag.
YuSie Rundkvist Chou (NL) anmäler att hon inte deltar i beslut till förmån för Nackalistans
budgetförslag.
Beslutsgång
Arbets- och företagsnämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 73

AFN 2021/232

Arbets- och företagsnämndens internkontrollplan för
2022
Beslut
Arbets- och företagsnämnden antar internkontrollplanen enligt tjänsteskrivelses bilaga 1
Arbets- och företagsnämnden, internkontrollplan för 2022.
Sammanfattning av ärendet
I enlighet med kommunfullmäktiges reglemente för intern kontroll ska nämnderna varje år i
december anta en internkontrollplan som bygger på en riskanalys.
I november 2021 genomfördes en riskanalys utifrån de tio övergripande områden som
beslutats i internkontrollplanen för 2021. Ett förslag till internkontrollplan 2022 har tagits
fram utifrån riskanalysen. Planen innehåller kontrollmoment, hur kontrollen ska utföras, vem
som ansvarar för kontrollen samt hur ofta kontrollen ska utföras.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse Arbets- och företagsnämndens internkontrollplan för 2022
Bilaga 1 Internkontrollplan för AFN 2022
Bilaga 2 Riskanalys Internkontrollplan AFN 2022
Bilaga 3 Riskmatris internkontrollplan AFN 2022
Beslutsgång
Arbets- och företagsnämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag.
Protokollsanteckning
YuSie Rundkvist Chou (NL) lät anteckna följande till protokollet.
"Arbets- och företagsnämndens interkontrollplan skulle kunna vara mer precis i vissa delar, t
ex i beskrivningen av risken för att bristande ledarskap och styrning av personal och politiker
kan leda till allvarliga konsekvenser för individen. ”Allvarliga konsekvenser” är alltför
svepande. Ta gärna inspiration från Överförmyndarnämndens internkontrollplan, där det
anges att bristfällig kompetens hos personal och/eller nämndledamöter kan leda till bristfällig
handläggning och bristfälliga beslut som bl a leder till rättsförlust för individen. Detta
eftersom även AFN i sin verksamhet sysslar med myndighetsutövning som regleras av t ex
socialtjänstlagen."

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 74

AFN 2021/240

Beslutsattestant för arbets- och företagsnämnden för år
2022
Beslut
Arbets- och företagsnämnden utser Susanne Nord, utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör,
till ordinarie beslutsattestant för ansvar 13000 till 13510 från 2022-01-01 till och med 202212-31 enligt bilagan.
Ordinarie beslutsattestant har rätt att vidaredelegera beslutanderätten inom sitt ansvarsområde.
Delegationsbesluten ska anmälas till nämnden.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens redovisningsreglemente ska nämnderna varje år fatta beslut om ordinarie
beslutsattestanter samt vid behov om ersättare för dessa.
Arbets- och företagsnämnden utser Susanne Nord, utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör,
till ordinarie beslutsattestant för arbets- och företagsnämndens
ansvarsområden för år 2022. Det är endast den ordinarie beslutsattestanten som har rätt att
vidaredelegera beslutanderätten inom sitt ansvarsområde, det vill säga rätt att besluta om alla
lägre nivåers attesträtt. Delegationsbesluten ska anmälas till nämnden. Nytt för 2022 är att en
beloppsgräns kopplad till användare har införts för leverantörsfakturor som hanteras av
affärssystemet, UBW.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse Beslutsattestant för arbets- och företagsnämnden
Beslutsgång
Arbets- och företagsnämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 75

AFN 2021/245

Delegationsbeslut och anmälningar
Beslut
Arbets- och företagsnämnden noterar handlingarna till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Delegationsbeslut:
Ordförandebeslut Tilldelning av avtal i upphandlingen av stödboende och träningslägenheter
för ensamkommande barn och unga, AFN 2021/122, 2021-12-02
Bilaga 1 Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-02
Bilaga 2 Utvärderingsprotokoll daterat 2021-12-02
Övriga handlingar:
Fastställd årsplanering för mottagande av nyanlända förbosättning under 2022,
Migrationsverket, 2021-12-03
Bilaga Årsplanering 2022
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse Delegationsbeslut och anmälningar
Tilldelningsbeslut ordförandebeslut Stödboende Träningslägenheter Ensamkommande
Tjänsteskrivelse Stödboende träningslägenheter ensamkommande AFN 2021
Utvärderingsprotokoll Stödboende träningslägenheter ensamkommande
Information och årsplanering 2022
Årsplanering 2022
Beslutsgång
Arbets- och företagsnämnden noterade handlingarna till protokollet.
Protokollsanteckning
Maria Rothzén lät för Centerpartiet anteckna följande till protokollet.
"Att skapa trygga hem för barn och unga som lever utan sin biologiska familj är ett av vår
nämnds viktigaste ansvarsområden. Därför ställer Nacka kommun höga krav på de aktörer
som anförtros just det uppdraget.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Men kommunens ansvar berör inte bara själva den samhällstjänst som upphandlas, utan också
att använda Nackas skattebetalares pengar på ett sätt som bidrar till ett hållbart Sverige. Vårt
land har viktiga miljö- och klimatmål att uppnå, och det är bråttom.
Därför är det oerhört glädjande att kommunen ställer krav på att leverantörer av stödboende
och träningslägenheter för ensamkommande ska ha rutiner för att minska sin energi och
resursförbrukning, och även arbeta aktivt med att utveckla sitt miljöarbete. Detta är krav som
ställs dels i själva upphandlingen, dels följs upp löpande under avtalets löptid.
Nu är det viktigt att våra tjänstemän får de resurser och verktyg de behöver för att följa upp
konkreta åtgärder hos våra leverantörer av stödboenden och träningslägenheter. Det skulle
kunna handla om:






tecknande av fossilfria elavtal
utbildning av boende om hur man sparar på sin elförbrukning
minskad resursförbrukning genom möblering med återvunna kvalitetsmöbler
fossilfria resor för anställda, eller resor med kollektiva färdmedel
redovisning av planer och rutiner för ett ständigt utvecklat miljöarbete

På så sätt kan våra skattekronor användas på ett sätt som både ger trygga hem för våra unga
och bidrar till att Sverige kan uppfylla viktiga miljö- och klimatmål."

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 76

Övriga frågor
Ordförande Filip Wiljander tackar alla ledamöter som avslutar sitt uppdrag i nämnden och
önskar alla God Jul och Gott Nytt År!

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

