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Arbets- och företagsnämnden

Plats och tid

Nacka stadshus 18:00-19:12
BESLUTANDE

ERSÄTTARE

Helena Edberg (KD) (1:e v
ordf)
Gunnel Nyman Gräff (S) (2:e v
ordf)
Niclas Carlsson (M)
Asta Groth (M)
Kristian Andersson (L)
Stefan Hult (S)
YuSie Rundkvist Chou (NL)
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 §§21-26, Karin Dreik §§21-26, Catharina Granath, Jen
Holmberg, Carina Legerius, Jenny Rivas, Louay Khawandeh §20

Utses att justera
Justeringsdatum

Gunnel Nyman Gräff
2022-04-26

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer §§20-26

……………………………….
Maria Baeva
Ordförande
……………………………….
Helena Johannesson Edberg

…………………………………

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

2022-04-20
2022-04-27
2022-05-19

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
§20
§21
§22
§23
§24
§25
§26

Månadsrapport för arbets- och företagsnämnden mars 2022
Riktlinjer för ekonomiskt bistånd
Öppna sfi för de som flyr från Ukraina redan nu
Ramar och förutsättningar för att inleda upphandling av konsulentstödd
jourhemsvård för ensamkommande barn och unga
Delegationsbeslut och anmälningar
Övriga frågor
Åtgärder för en jämnare fördelning av boende

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 20

AFN 2022/97

Månadsrapport för arbets- och företagsnämnden mars
2022
Beslut
Arbets- och företagsnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Det ackumulerade ekonomiska resultatet vid månadsbokslut mars är minus 39,1 miljoner
kronor, vilket innebär en positiv avvikelse gentemot budget på 11,5 miljoner kronor. Den
största avvikelsen finns hos gymnasial vuxenutbildning där det avviker positivt gentemot
budget på både intäkter och kostnader. Även arbetsmarknadsinsatser övriga avtal, ekonomiskt
bistånd samt nyanlända har avvikelser gentemot budget, men då främst på kostnadssidan,
lägre kostnader än budgeterat. För helåret prognostiseras ett överskott om 14 miljoner kronor
för nämndens verksamheter.
I bifogad rapport presenteras information om utfall, statistik och analys per
verksamhetsområde.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse månadsrapport mars 2022 AFN
Bilaga Månadsrapport mars 2022 AFN
Beslutsgång
Arbets- och företagsnämnden noterade informationen till protokollet.

Paragrafen är justerad

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 21

AFN 2020/180

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd
Återremiss
Beslut
Arbets- och företagsnämnden beslutar att anta riktlinjer för ekonomiskt bistånd enligt bilaga 1
till tjänsteskrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Arbets- och företagsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 23 mars 2022 att
återremittera förslaget till reviderade riktlinjer för ekonomiskt bistånd (§13) 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.
I nu föreslagna riktlinjer har förtydligande skrivningar på ovan nämnda punkter gjorts.
Förtydligande skrivningar har gjorts under följande avsnitt/rubriker:
1.2 Grundläggande principer för handläggning av ekonomiskt bistånd, Vägen till egen
försörjning samt Motverka felaktiga utbetalningar och otillbörlig påverkan.
4.1 Ekonomiskt bistånd när den enskilde har inkomster/egna tillgångar
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse återremiss Revidering av Riktlinjer för ekonomiskt bistånd
Bilaga 1 Förslag till revidering Riktlinjer för ekonomiskt bistånd - återremiss
Bilaga 2 Antagna riktlinjer 2017-05-23
Protokollsutdrag §13 AFN Riktlinjer för ekonomiskt bistånd
Yrkanden
Stefan Hult (S) yrkade att följande meningar stryks bort från riktlinjerna:
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Under 4.1 Inkomster "Reducerat eller indraget studiebidrag till följd av ogiltig skolfrånvaro
ska som utgångspunkt inte kompenseras av höjt försörjningsstöd."
Under 4.1 Skadestånd andra stycket av texten "Ideellt skadestånd ska normalt räknas som en
tillgång."
Beslutsgång
Ordförande Helena Johannesson Edberg (KD) ställde det utsända förslaget mot Stefan Hults
ändringsyrkande och fann att nämnden hade bifallit det utsända förslaget.
Votering begärdes och genomfördes (se bifogad voteringslista för utfallet).
Med 7-ja röster mot 3 nej-röster beslutade nämnden i enlighet med det utsända förslaget.
Protokollsanteckning
Stefan Hult (S), YuSie Rundkvist Chou (NL), Lars-Åke Sandström (V) och Helena Grill (MP)
lät gemensamt 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
att detta skadestånd ska vara som ett "plåster på såren", något extra så som en resa med
barnen eller 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 beslut 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 så inte sker. Men
försörjningsstöd är ju till för att familjen ska ha råd med det nödvändigaste. Om
studiebidraget sänks har familjen mindre pengar. Det ska inte drabba till exempel småsyskon
som inte har med detta att göra."
Reservationer
Stefan Hult reserverade sig för Socialdemokraterna och YuSie Rundkvist Chou för
Nackalistan till förmån för följande strykningar.
Under 4.1 Inkomster av texten "Reducerat eller indraget studiebidrag till följd av ogiltig
skolfrånvaro ska som utgångspunkt inte kompenseras av höjt försörjningsstöd."
Under 4.1 Skadestånd andra stycket av texten "Ideellt skadestånd ska normalt räknas som en
tillgång."

Paragrafen är justerad
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2022-04-20

Voteringslista: § 21
Ärende: Riktlinjer för ekonomiskt bistånd, AFN 2020/180
Voteringslist(or)

Votering i frågan om det utsända förslaget ska bifallas
Ledamot

Ja

Helena Edberg (KD), 1:e v ordf
Gunnel Nyman Gräff (S), 2:e v ordf
Niclas Carlsson (M), ledamot
Asta Groth (M), ledamot
Kristian Andersson (L), ledamot
Stefan Hult (S), ledamot
YuSie Rundkvist Chou (NL), ledamot
Eva Öbom Ekdal (M), ersättare
Disa Påhlman Nilsson (M), ersättare
Anna Lööv (C), ersättare
Resultat

X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
7

3

0
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§ 22

AFN 2022/113

Öppna sfi för de som flyr från Ukraina redan nu
Beslut
Arbets- och företagsnämnden noterar att flyktingar från Ukraina har möjlighet att delta i
”Svenska från dag ett” och ges därmed möjligheter att lära sig svenska språket och således är
det inte motiverat i nuläget att erbjuda svenska för invandrare.
När det gäller stöd till frivilliga krafter finns redan idag en nära dialog med de organisationer
som har insatser för flyktingar i kommunen. Regeringen har avsatt medel för civila samhällets
insatser för ukrainska flyktingar.
Politikerinitiativet är med detta färdigbehandlat.
Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna yrkar i politikerinitiativet att utbildnings- och arbetsmarknadsdirektören
ges i uppdrag att ta fram förutsättningarna för att inrätta och underlätta, samt stötta privata
initiativ för att sfi-verksamhet kommer igång direkt för de som flytt Ukraina, även före dessa
anmält sig hos migrationsverket samt snabbt undersöka behov och erbjuda frivilliga krafter
stöd i deras arbete med flyktingar från Ukraina.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse Öppna sfi för de som flyr från Ukraina redan nu
Bilaga 1 Politikerinitiativ - Öppna sfi för de som flyr från Ukraina redan nu
Yrkanden
Eva Öhbom Ekdahl (M), Helena Johannesson Edberg (KD) och Kristian Andersson (L)
yrkade bifall till det utsända förslaget.
Gunnel Nyman Gräff (S) yrkade bifall till politikerinitiativet.
Beslutsgång
Ordförande Helena Johannesson Edberg (KD) ställde förslagen mot varandra och fann att
nämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag.
Protokollsanteckning
Kristian Andersson (L), Anna Lööv (C), Helena Johannesson Edberg (KD) och Asta Groth
(M) för Moderaterna lät anteckna följande till protokollet.
"Ukrainas sak är vår. Nacka tar och ska ta sitt ansvar för ukrainska flyktingar. Vi ska hålla
huvudet kallt, och hjärtat varmt, och ge ukrainska flyktingar det stöd och den hjälp som krävs.
Att lära sig svenska, när det behövs, är en viktig del i detta.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Den socialdemokratiska regeringen har beslutat att de ukrainska flyktingarna som kommer
enligt Massflyktsdirektivet ska erbjudas undervisning i svenska genom ”Svenska från dag 1”,
och som utförs inom ramen för folkhögskolor och studieförbund. Nacka kommun avser att
följa de direktiv som regeringen fastslår. Med det sagt ser Alliansen positivt på att
utbildnings- och arbetsmarknadsdirektören fortsatt håller kontakt med andra kommuner i
Stockholms län, för att kunna erbjuda svenska i synkronisering med vad våra grannkommuner
gör. Ingen kommun avser att frångå de direktiv som regeringen gett. Vi ska däremot vara
beredda att kunna agera direkt om det finns skäl att erbjuda svenska inom ramen för SFI.
Nackas system med vuxenutbildning utförd av privata anordnare erbjuder sådan snabbhet och
flexibilitet som krävs. Eftersom flyktingarna redan erbjuds undervisning i svenska, finns det
inget skäl att bifalla motionen."
Gunnel Nyman Gräff (S), Lars-Åke Sandström (V) och Helena Grill (MP) lät anteckna
följande till protokollet.
"Vi anser att ukrainska flyktingar snarast ska ha rätt till SFI, för individens och samhällets
bästa. För att de ska förstå viktig samhällsinformation, ta del av nyheter och ha en rimlig
chans att använda sina utbildningar i det nya landet. Därmed blir sannolikheten mindre för att
exploateras på arbetsmarknaden. Skrala kunskaper i svenska språket är en av riskfaktorerna
som listas i Riksrevisionens granskning av statens insatser mot exploatering av arbetskraft.
Även risken för att råka ut för trafficking och liknande, något som tyvärr visat sig ske, måste
bli mindre med goda språkkunskaper.
Det är orimligt att en kommun som Nacka, med så stark ekonomi, och med år av överskott på
SFI-verksamheten, inte kan ta ett eget beslut om att, likt en del andra kommuner, erbjuda SFI
direkt. Att bara erbjuda stöd till flyktingarna om någon annan (staten) betalar trots att det inte
finns något som hindrar att ge mer än det lagstadgade är dessvärre symptomatiskt för Nacka,
trots de stora ord som majoritetspolitiker från Nacka uttrycker i sociala medier. De ukrainska
flyktingar som kommit hit nu kan mycket väl bli kvar i Nacka och kommer att ha betydligt
större chans på arbetsmarknaden om de kan svenska språket. Till gagn för den enskilde, till
gagn för samhället."

Paragrafen är justerad

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 23

AFN 2022/111

Ramar och förutsättningar för att inleda upphandling av
konsulentstödd jourhemsvård för ensamkommande barn
och unga
Beslut
Arbets- och företagsnämnden beslutar att inleda upphandling av konsulentstödd jourhemsvård
för ensamkommande barn och unga.
Sammanfattning av ärendet
Upphandlingen omfattar konsulentstödd jourhemsvård för ensamkommande barn och unga.
Avtalstiden föreslås vara två år med möjlighet till förlängning två gånger. Varje förlängning
avser 12 månader. Avtalet kan som längst att gälla till och med 31 september 2026.
Krav på leverantören kommer bland annat att innefatta:
Tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, avseende konsulentstödd verksamhet-.
IVO-tillståndet ska finnas på plats vid avtalsstart.
Kvalificerad personal med erforderlig erfarenhet.
Registerutdrag avseende samtliga inom verksamheten .
Ekonomiska förutsättningar i enlighet med Nacka kommuns krav vid upphandling.
Aktuella försäkringar gällande verksamheten. Särskilt krav på att jourhemmen ska ha
allriskförsäkring som täcker eventuell skadegörelse av jourhemmets egendom.
Hänsyn tas till små och medelstora företag genom att Nacka kommun inte ställer krav på
omsättning i företaget utan Nacka kommun ställer krav på delar som inte kräver en speciell
storlek på företaget.
Beslutsgång
Arbets- och företagsnämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag.

Paragrafen är justerad

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 24

Delegationsbeslut och anmälningar
Inga delegationsbeslut eller anmälningar fanns att redovisa.
Paragrafen är justerad

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 25

Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns på mötet.
Paragrafen är justerad

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 26

AFN 2022/116

Åtgärder för en jämnare fördelning av boende
Yttrande över förslag till lagrådsremiss
Beslut
1. Arbets- och företagsnämnden föreslår att kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande över
utkast till lagrådsremiss – Åtgärder för en jämnare fördelning av boende
2. Beslutet justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
I utkastet till lagrådsremissen Åtgärder för en jämnare fördelning av boende föreslås
ändringar i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. för att åstadkomma en
jämnare fördelning över landet av boendeplatser för skyddsbehövande som kommer till
Sverige med stöd av EU:s massflyktsdirektiv. Bland annat föreslås att Migrationsverket ska
kunna anvisa en kommun att ordna boendet för personer med uppehållstillstånd med tillfälligt
skydd samtidigt som Migrationsverket behåller huvudansvaret för mottagandet. Kommunerna
ska få ersättning för att anordna dessa boenden.
I arbets- och företagsnämndens föreslagna yttrande ställer sig Nacka kommun positiv till de
förändringar i lagstiftningen som möjliggör en jämn fördelning av boenden för personer med
uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. Likaså ställer sig Nacka kommun positiv till förslaget
att dessa personer ska omfattas av lagen om mottagande av asylsökande samt få samma
sjukvård som asylsökande från den dag de söker tillfälligt skydd. I yttrandet föreslår Nacka
kommun att schablonersättningen till kommunerna differentieras baserat på varierande
bostadspriser i olika kommuner och regioner. Personer i eget boende bör prioriteras när
Migrationsverket anvisar personer till boende i kommunen. Möjligheterna att etablera sig på
arbetsmarknaden bör prioriteras och då är det viktigt att kunna bo kvar i samma kommun.
Även för att barns rättigheter ska kunna tillgodoses är detta väsentligt.
Handlingar i ärendet
Remissvar - Åtgärder för en jämnare fördelning av boende
Yttrande Åtgärder för en jämnare fördelning av boende
Beslutsgång
Arbets- och företagsnämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag.
Protokollsanteckning
Gunnel Nyman Gräff för Socialdemokraterna, YuSie Rundkvist Chou (NL) och Lars ÅkeSandström (V) lät anteckna följande till protokollet.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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”Vi ställer oss till största del positiva till svaret på remissen. Däremot är vi tveksamma till att
kommuner som misskött sin bostadsmarknad och inte har möjlighet att erbjuda hyresrätter
eller drivit upp priserna i kommunen ska ha det som skäl till att inte behöva ta emot
flyktingar, vilket vi tycker vi kan läsa in i remissvaret. Vi vill dock markera att ärendet kom
idag på eftermiddagen, vilket gör att tiden att läsa in det varit väldigt kort. Eftersom beslutet i
kommunstyrelsen kommer att ske med ordförandebeslut vill vi för sakens skulle formalisera
det i en protokollsanteckning.”

Paragrafen är justerad

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

