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Plats och tid

Nacka stadshus 18:00-19:43
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)
Asta Groth (M)
Maria Rothzén (C)
Kristian Andersson (L)
Stefan Hult (S)
YuSie Rundkvist Chou (NL)

Alieu-Alexander Skoghag (M)
Eva Öbom Ekdal (M)
Disa Påhlman Nilsson (M)
Anna Lööv (C)
Charlie Hedhav (L)
Ylva Jans (KD)
Hadia Mian (S)
Henrik Frank (S)
Helena Grill (MP)
Lars-Åke Sandström (V)

Övriga deltagare

Maria Baeva, Susanne Nord, Pia Stark, Kirsti Kanttikoski, Ann-Christine
Ekeblad, Karin Dreik, Catharina Granath, Jen Holmberg, Juliette Haddad,
Louay Khawandeh, Sofia Carnvik

Utses att justera
Justeringsdatum

Gunnel Nyman Gräff
2022-03-30

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer §§11-19

……………………………….
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

2022-03-23
2022-03-31
2022-04-22

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
§11
§12
§13
§14
§15
§16
§17
§18
§19

Information med anledning av krig i Ukraina
Månadsrapport för arbets- och företagsnämnden februari 2022
Riktlinjer för ekonomiskt bistånd
Revidering av AFNs delegationsordning
Motion Utveckla strategin för ett drogfritt Nacka för unga
Motion Inrätta medborgarkontor i Nacka
Redovisning av AFN:s utskotts protokoll för år 2021
Delegationsbeslut och anmälningar
Övriga frågor

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 11

Information med anledning av krig i Ukraina
Pia Stark, enhetschef för arbets- och etableringsenheten, informerar nämnden om situationen
med anledning av kriget i Ukraina och betydelsen av massflyktdirektivet för nämndens
verksamhet.

Paragrafen är justerad

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 12

AFN 2022/97

Månadsrapport för arbets- och företagsnämnden februari
2022
Beslut
Arbets- och företagsnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Det ackumulerade ekonomiska resultatet vid månadsbokslut februari är minus 25,4 miljoner
kronor, vilket innebär en positiv avvikelse gentemot budget på 8,3 miljoner kronor.
Samtliga verksamheter redovisar ett överskott för den ackumulerade perioden. De största
avvikelserna finns hos vuxenutbildning samt arbetsmarknadsinsatser där det avviker positivt
gentemot budget på både intäkter och kostnader.
I bifogad rapport presenteras detaljerad information om utfall, statistik och analys per
verksamhetsområde.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse månadsrapport februari 2022 AFN
Bilaga Månadsrapport februari 2022 AFN
Beslutsgång
Arbets- och företagsnämnden noterade informationen till protokollet.
Protokollsanteckning
YuSie Rundkvist Chou (NL) lät anteckna följande till protokollet.
"Nämndens verksamhet fortsätter att uppvisa positiva avvikelser. De största finns inom
gymnasial vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt ekonomiskt bistånd. Inom det
sistnämnda har det varit en långvarig trend med minskat antal bidragstagare vilket i sig är
positivt, men det är viktigt att ta reda på orsaken bakom. T ex är Nackas blanketter för
ansökan på 14 sidor jämfört med Värmdö eller Tyresös två sidor. Det ska vara ungefär lika
många frågor, men det var inte min upplevelse när jag tittade på blanketterna, och jag
uppmanar alla intresserade att jämföra själva. Självklart vill vi i Nackalistan att bidragsfusk
ska stävjas, men det är samtidigt viktigt att vi inte försvårar eller på andra sätt avskräcker de
som verkligen är i behov av tillfälligt stöd och hjälp.
Till mötet anmäldes att Justitieombudsmannen JO kritiserar AFN för att ha vägrat ändra ett
beslut efter att förvaltningsrätten upphävt det. Det är oroväckande när nämnden går emot
lagen på detta sätt. Nackalistan gläds dock åt att nämndordförande överväger att låta
tjänstemännen ta fram statistik på överklagade ärenden. Nackalistan vill gärna se att vi inför
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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indikatorn ”Andel beslut som ändras helt eller delvis efter prövning i rätten” enligt förlaga
från andra nämnder med myndighetsbeslut."

Paragrafen är justerad

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 13

AFN 2020/180

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd
Beslut
Arbets- och företagsnämnden beslutar att återremittera ärendet i syfte att komplettera
riktlinjerna utifrån följande:
 Införa att medarbetare har anmälningsskyldighet vid misstanke om bidragsfusk.
 Att vid misstankar om bidragsbrott, men där anmälan läggs ned, bör man där så är
rimligt begära överprövning hos åklagare.
 Förtydliga vad som är att betrakta som att följa en individuell planering, i syfte att
uppnå krav på heltidsaktivering hos kund. Utgångspunkten bör vara att alla sökande
kunder ska vara aktiva på heltid, utifrån sin arbetsförmåga.
 Vid beräkning av inkomst för bedömning av rätten till bistånd, ska studiebidraget
räknas utifrån berättigad nivå, inte faktiskt utbetalning. Reducerat eller indraget
studiebidrag till följd av ogiltig skolfrånvaro ska som utgångspunkt inte kompenseras
av höjt försörjningsstöd.
Sammanfattning av ärendet
Inom ramen för arbets- och företagsnämndens regelbundna översyn av nämndens
styrdokument har ett behov av att revidera befintliga riktlinjer för ekonomiskt bistånd
uppmärksammats. Ett behov av att harmonisera terminologin, förtydliga kopplingen till
Socialstyrelsens handbok för ekonomiskt bistånd och allmänna råd samt förtydligande kring
barnrättsperspektivet. Vidare är syftet med revideringen att tydliggöra nämndens ambition
kring att motverka felaktiga utbetalningar och otillbörlig påverkan.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse Revidering av Riktlinjer för ekonomiskt bistånd
Bilaga 1 Förslag - utan markeringar - till revidering Riktlinje ekonomiskt bistånd
Bilaga 2 Antagna riktlinjer 2017-05-23
Yrkanden
Ordförande Filip Wiljander (M) yrkade att ärendet återremitteras i syfte att komplettera
riktlinjerna utifrån följande:
 Införa att medarbetare har anmälningsskyldighet vid misstanke om bidragsfusk.
 Att vid misstankar om bidragsbrott, men där anmälan läggs ned, bör man där så är
rimligt begära överprövning hos åklagare.
 Förtydliga vad som är att betrakta som att följa en individuell planering, i syfte att
uppnå krav på heltidsaktivering hos kund. Utgångspunkten bör vara att alla sökande
kunder ska vara aktiva på heltid, utifrån sin arbetsförmåga.
 Vid beräkning av inkomst för bedömning av rätten till bistånd, ska studiebidraget
räknas utifrån berättigad nivå, inte faktiskt utbetalning. Reducerat eller indraget
studiebidrag till följd av ogiltig skolfrånvaro ska som utgångspunkt inte kompenseras
av höjt försörjningsstöd.
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Stefan Hult (S) yrkade återremiss på punkt 4.1 i syftet att komplettera riktlinjer utifrån att
ideellt skadestånd inte ska medräknas i tillgångarna.
Filip Wiljander yrkade avslag på Stefan Hults (S) återremissyrkande.
Gunnel Nyman Gräff (S) yrkade avslag på punkt 4 i Filip Wiljanders (M) återremissyrkande.
Filip Wiljander (M) yrkade att sammanträdet skulle ajourneras för överläggningar i
partigrupper.
Beslutsgång
Sammanträdet ajournerades kl. 19.01 och återupptogs kl. 19.16.
Nämnden beslutade först att bifalla Filip Wiljanders återremissyrkande gällande punkter 1-3.
Därefter beslutade nämnden att avslå Stefan Hults (S) återremissyrkande.
Vidare ställde ordföranden punkt 4 i sitt återremissyrkande mot avslag och fann att nämnden
hade bifallit hans återremissyrkande.
Votering begärdes och genomfördes (se bifogad voteringslista för utfallet).
Med 7 ja-röster och 3 nej-röster beslutade nämnden bifalla punkt 4 i Filip Wiljanders (M)
återremissyrkande.
Reservationer
Gunnel Nyman Gräff reserverade sig för Socialdemokraterna mot den 4:e punkten i alliansens
yrkande om återremittering samt mot beslutet om att inte återremittera punkt 4.1.
YuSie Rundkvist Chou (NL) reserverade sig mot den 4:e punkten i alliansens yrkande om
återremittering.
Protokollsanteckning
Gunnel Nyman Gräff (S), YuSie Rundkvist Chou (NL), Lars-Åke Sandström (V) och Helena
Grill (MP) lät anteckna följande till protokollet.
"Vi anser att det är orimligt att ideellt skadestånd ska räknas som inkomst när en person/familj
uppbär försörjningsstöd. Det kan till exempel handla om att en person som har blivit
misshandlad av sin partner/make/maka, lyckas ta sig ur förhållandet och i och med det hamnar
i behov av försörjningsstöd. Hen får ett skadestånd p.g.a. misshandel. Att då se skadeståndet
försvinna eftersom pengarna som ska gå till uppehälle minskas, är inte rimligt. Istället anser vi
skulle detta skadestånd vara som ett ”plåster på såren”, kanske gå till en resa med barnen eller

Ordförandes signatur

Justerandes signatur
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något annat som inte har att göra med mat för dagen, hyra och el etc, för att i alla fall lite läka
de emotionella sår som uppstått.
Vi är även kritiska mot alliansens yrkande att inte kompensera i försörjningsstödet när en
gymnasieungdoms frånvaro resulterar i minskat studiebidrag. Självklart är målsättningen att
barnen ska gå i skolan, det behöver följas upp och åtgärdas om det inte sker. Men
försörjningsstöd är ju till för att familjen ska ha råd med det nödvändigaste. Om
studiebidraget har sänkts har familjen mindre pengar. Det ska inte drabba till exempel
småsyskon som inte har med detta att göra för det innebär ju inte att familjen får mer pengar i
plånboken."

Paragrafen är justerad

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2022-03-23

Voteringslista: § 13
Ärende: Riktlinjer för ekonomiskt bistånd, AFN 2020/180
Voteringslist(or)

Votering i frågan om punkt 4 i Filip Wiljanders (M) återremissyrkande ska bifallas
Ledamot

Ja

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

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X

7

X
X
3

0
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§ 14

AFN 2022/71

Revidering av AFNs delegationsordning
Beslut
Arbets- och företagsnämnden beslutar att ändra delegationsordningen i enlighet med bilaga 1
till tjänsteskrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Delegationsordningen behöver ändras eftersom delegaten ”förste socialsekreterare” inte
längre finns inom arbets- och företagsnämnden. Det bedöms lämpligt att delegaten ersätts
med ”gruppledare” som är en befattning som finns inom socialnämnden. Besluten som
delegeras rör ensamkommande barn och utreds av socialnämnden för arbets- och
företagsnämndens räkning. I inledningen bör det förklaras att det är gruppledare inom
socialnämndens verksamhetsområden som avses. Förslagen avser avsnitt 2.3 och delar av
avsnitt 9, 10 och 14.
Dessutom bör ”AFN:s utskott” i punkten 9.16 angående beslut om att begära omprövning av
Migrationsverkets anvisningsbeslut, ersättas med delegaten ”enhetschef”.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse Revidering av delegationsordning för arbets- och företagsnämnden
Bilaga Förslag till reviderad delegationsordningen
Beslutsgång
Arbets- och företagsnämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag.

Paragrafen är justerad

Ordförandes signatur
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§ 15

AFN 2021/186

Motion Utveckla strategin för ett drogfritt Nacka för unga
Motion den 12 oktober 2020 av Khashayar Farmanbar m.fl. (S)
Beslut
Arbets- och företagsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut.
Kommunfullmäktige noterar att det, genom befintliga insatser och genom projektet
”Tillsammans för ett drogfritt Nacka för unga”, redan pågår ett arbete som uppfyller
intentionerna bakom förslagen i motionen. Motionen är med detta besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Den 12 oktober 2020 inkom en motion benämnd utveckla strategin för ett drogfritt Nacka för
unga. I motionen föreslås att
- att kommunens samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och föräldrar (SSPF) utökas till
att även inkludera föreningslivet samt
- att kommunens uppsökande arbete stärks för att kunna stödja föräldrar i arbetet för ett
drogfritt Nacka för unga.
Motionen har av kommunstyrelsen remitterats till fritidsnämnden, utbildningsnämnden,
arbets- och företagsnämnden samt socialnämnden för beredning.
Av utredningen av motionens förslag konstateras att det redan pågår ett arbete som uppfyller
intentionerna bakom förslagen i motionen.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse Motion Utveckla strategin för ett drogfritt Nacka för unga, AFN (S)
Bilaga 1. Motion - Utveckla strategin för ett drogfritt Nacka för unga
Bilaga 2 till AFN 2021 186 Nacka kommuns strategi ett drogfritt nacka for unga, KFKS
2016-742
Yrkanden
Gunnel Nyman Gräff (S) och YuSie Rundkvist Chou (NL) yrkade bifall till motionen.
Filip Wiljander (M) yrkade bifall till det utsända förslaget.
Beslutsgång
Ordförande Filip Wiljander (M) ställde sitt yrkande mot oppositionens yrkande och fann att
nämnden hade bifallit det utsända förslaget.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

13 (18)
23 mars 2022
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Arbets- och företagsnämnden

Protokollsanteckning
Henrik Frank (S), YuSie Rundkvist Chou (NL), Lars-Åke Sandström (V) och Helena Grill
(MP) lät anteckna följande till protokollet.
"Vi håller med om att intentionerna som finns uppfylls av nuvarande verksamhet men den är
långt ifrån tillräcklig när det gäller att nå målen i Nacka kommuns strategi ”Ett drogfritt
Nacka för unga” (KFKS 2016/742) som fastslogs av fullmäktige redan 2018. Vi menar att det
är nödvändigt att ta resultaten på allvar och att kommunen kan göra mer i denna fråga. Det
står i tjänsteskrivelsen att Nacka kommun informerar och utbildar om ANDT på flera nivåer
vilket är grundläggande och självklart, men det är också viktigt att det finns stöd för barn och
ungdomar som har ett risk- eller missbruk samt för deras föräldrar.
Utifrån resultatet på Stockholmsenkäten föreslår vi följande:
Analys och utvärdering av Nacka kommuns strategi ”Ett drogfritt Nacka för unga” (KFKS
2016/742).
Utifrån analysen och utvärderingen rikta resurser och skapa ännu bättre förutsättningar för att
uppnå målsättningen om ett samhälle fritt från narkotika och doping etc."

Paragrafen är justerad
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§ 16

AFN 2021/216

Motion Inrätta medborgarkontor i Nacka
Motion den 18 oktober 2021 av Erik Svanfeldt, Gunnel Nyman-Gräff, Majvie Swärd, CarlMagnus Grenninger, Khashayar Farmanbar, (S)
Beslut
Arbets- och företagsnämnden föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.
Kommunfullmäktige avslår förslaget i motionen då nämnden har ett pågående arbete som
avser att bistå Nackaborna med olika stödformer. Motionen anses med detta vara
färdigbehandlad.
Sammanfattning av ärendet
Arbets- och företagsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Motionärerna föreslår att Nacka kommun bör inrätta medborgarkontor för att stödja dem som
inte kan ta del av digitaliseringen eller av andra skäl behöver hjälp med myndighetskontakter.
Motionären menar att kontoren kan tillhandahålla samhällsinformation och
samhällsvägledning och kunna fungera som en smidig ingång till kommunal men även
regional och statliga samhällsservice.
Arbets- och företagsnämnden bedömer inte att det finns ett behov av att inrätta
medborgarkontor då nämndens målgrupper redan erbjuds stödinsatser i olika former.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse Motion inrätta medborgarkontor
Motion – Inrätta medborgarkontor i Nacka (S)
Yrkanden
Gunnel Nyman Gräff (S) och YuSie Rundkvist Chou (NL) yrkade bifall till motionen.
Filip Wiljander (M) yrkade bifall till det utsända förslaget.
Beslutsgång
Ordförande Filip Wiljander (M) ställde sitt yrkande mot oppositionens yrkande och fann att
nämnden hade bifallit det utsända förslaget.
Protokollsanteckning
Henrik Frank (S), YuSie Rundkvist Chou (NL), Lars-Åke Sandström (V) lät anteckna
följande till protokollet.
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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"I tjänsteskrivelsen beskrivs nuvarande insatser som t ex hjälp att ansöka om ekonomiskt
bistånd, bosöksstöd, case manager, etableringsstöd mm. Vi menar att det är nödvändigt att den
typen av verksamhet också finns nära medborgarna i de olika kommundelarna, t ex på
biblioteken. Extern personal är nödvändig så att inte bibliotekspersonalen belastas. Många
kommuninvånare har svårt att ta sig till stadshuset av olika anledningar. Lokalt utplacerade
medborgarkontor skulle bli en naturlig del i vardagservicen som kommunen erbjuder. Två
testkontor skulle kunna inrättas i Fisksätra och Orminge för att sedan utvärderas."

Paragrafen är justerad
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§ 17

AFN 2021/61

Redovisning av AFN:s utskotts protokoll för år 2021
Beslut
Arbets- och företagsnämnden noterar att den har tagit del av protokollen.
Sammanfattning av ärendet
Arbets- och företagsnämndens utskott upprättades den 1 januari 2015 då arbets- och
företagsnämnden fick ett utökat ansvar för mottagande av flyktingar och handläggning av
ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453).
Arbets- och företagsnämndens utskott ansvarar för att fatta beslut i ärenden som framgår av
arbets- och företagsnämndens delegationsordning. Enligt punkt 2.5 av delegationsordningen
ska arbets- och företagsnämndens utskotts protokoll anmälas till arbets- och företagsnämnden
för att därmed ge nämnden ett tillfälle att ta del av samtliga delegationsbeslut.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse Redovisning av AFN:s utskotts protokoll för år 2021
Justerat protokoll från sammanträde den 4 februari 2021
Justerat protokoll från sammanträde den 18 mars 2021
Justerat protokoll från sammanträde den 22 april 2021
Justerat protokoll från sammanträde den 20 maj 2021
Justerat protokoll från extra insatt sammanträde den 31 maj 2021
Justerat protokoll från sammanträde den 10 juni 2021
Justerat protokoll från sammanträde den 19 augusti 2021
Justerat protokoll från sammanträde den 21 oktober 2021
Justerat protokoll från sammanträde 9 december 2021
Beslutsgång
Arbets- och företagsnämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag.

Paragrafen är justerad
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§ 18

AFN 2022/88

Delegationsbeslut och anmälningar
Beslut
Arbets- och företagsnämnden noterar att den har tagit del av handlingarna till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Delegationsbeslut
 Direktupphandlingen avseende studie av KAA (det kommunala aktivitetsansvaret),
AFN 2022/49, 2022-02-25
 Åtgärdsplan Kunskapsbolaget Integra AB, AFN 2022/86, 2022-03-01
 Anmälan av personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), AFN
2022/58, 2022-02-16
 Beslut om avauktorisation av Komvux Värmdö som anordnare inom kommunal
vuxenutbildning i Nacka kommun, AFN 2022/96, 2022-03-14
 Beslut om avauktorisation av Omsorgslyftet Utbildningar AB som anordnare inom
kommunal vuxenutbildning i Nacka kommun, AFN 2022/94, 2022-03-10
Anmälningar
 Justitieombudsmannens beslut Dnr 760-2021, 2022-02-15
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse Delegationsbeslut och anmälningar
a Delegationsbeslut direktupphandling
b Delegationsbeslut åtgärdsplan Kunskapsbolaget Integra 220301
c Personuppgiftssincident
d Avauktorisation Komvux Värmdö 220314
e Avauktorisation Omsorgslyftet Utbildningar AB 220310
f JO beslut 760-2021 AFN 2022 61
Beslutsgång
Arbets- och företagsnämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag.

Paragrafen är justerad

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

18 (18)
23 mars 2022
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Arbets- och företagsnämnden

§ 19

Övriga frågor
Arbets- och företagsnämnden beslutar att Politikerinitiativ Öppna SFI för de som flyr från
Ukraina redan nu från Gunnel Nyman Gräff, Stefan Hult, Henrik Frank, Hadia Mian, (S)
skickas till beredning.
Paragrafen är justerad

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

