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Sammanfattning

Malmökraften är ett arbetsmarknadsprojekt som idag drivs med finansiering via Finsam i
Malmö. I projektet samordnas insatser för långtidsarbetslösa av Malmö stad,
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne. Projektet löper ut 2019-12-31.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har för avsikt att delta i projektet Malmökraften
ytterligare två och ett halvt år fram till 2022-06-30, Projektägaren Arbetsförmedlingen ansöker
om projektmedel från Europeiska socialfonden (ESF). Projektet ansöker också om
medfinansiering från samordningsförbundet Finsam Malmö.
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden ger arbetsmarknads- och socialförvaltningen i
uppdrag att i samverkan med projektägaren Arbetsförmedlingen och andra myndigheter
ansöka om medel till en förlängning av Malmökraften.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att medverka i
Malmökraften under förutsättning att ESF beviljar medel.

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse Malmökraften
Delrapport Malmökraften
Förändringsteori för Malmökraften

Beslutsplanering

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2019-09-12
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-09-24
Ärendet
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2019-08-30

Bakgrund Malmökraften.
Malmökraften startade i mars 2018 som ett samverkansprojekt med finansiering av Finsam i
Malmö. Nuvarande projektperiod löper till 191231. Malmökraften är ett sätt för Malmö stad,
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne att utvecklas i ett partnerskap för att
dels komma tillrätta med bristen på kompetent arbetskraft hos arbetsgivare i Malmö samt dels
minska arbetslösheten bland långtidsarbetslösa och vissa sjukskrivna. I Malmökraften har
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parterna haft särskilt fokus på att förkorta arbetslöshetstiden och tiden med ersättning från
Försäkringskassan för öka graden av egen försörjning, genom att erbjuda samordnad planering
och koordinerade insatser till personer i målgruppen.
Som grund för den kraftsamlingen låg FINSAM:s verksamhetsplan samt den strategiska
överenskommelsen om samverkan mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen.
Projekt Malmökraften syftar till att
 Utveckla och kvalitetssäkra en samarbetsarbetsmodell mellan Malmö stad,
Arbetsförmedlingen, Region Skåne och Försäkringskassan, för att förhindra individens
rundgång mellan myndigheterna.


Samla parternas kompetenser runt individen genom att utforma samarbetsstrukturer och
system så att arbetslöshetstiden kan hållas nere.



Optimera användningen av arbetsmarknadspolitiska resurser, däribland
lönesubventioner, så att största effekt för ökad sysselsättning kan uppnås.



Utveckla gemensamma rutiner att följa upp och stödja arbetssökande från projektet som
har gått ut i anställning/utbildning för att förhindra återgång i arbetslöshet.



Stärka arbetssökandes egenmakt att påverka sin egen process genom transparens och
kundval samt digitala tjänster.

Budget
Malmökraften har idag en total budget om 44 400 000 kr över knappt två år och finansieras av
Finsam Malmö samt av medfinansiering från Arbetsförmedlingen. I dess nya regi består
budgeten huvudsakligen av projektmedel från Europeiska socialfonden samt medfinansiering via
Finsams budget.
Malmökraften 2.0 kommer att genomföras 2020-01-01 – 2022-06-30 under förutsättning att ESF
beviljar stöd enligt projektansökan, som ska lämnas till ESF under oktober 2019. Den
preliminära finansieringsplanen utgörs av ca 44 000 000 i stöd från ESF.
Projektet ansöker också om medfinansiering från samordningsförbundet Finsam Malmö om ca
25 000 000 kronor för den samlade projektperioden.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens kostnad vid en fortsättning av Malmökraften är
kopplad till det arbete som chefer medverkar i styrgrupp och liknande. Deltagande personal
finansieras av projektmedel. Deltagarna uppbär liksom idag försörjningsstöd i den mån de har
rätt till bistånd. Om de inte deltagit i projektet hade de uppburit samma försörjningsstöd inom
ramen för ordinarie verksamhet.
Förvaltningens överväganden
I en tid när omvärldens signaler tyder på en vikande konjunktur samtidigt som den statliga
arbetsmarknadspolitiken står inför betydande förändringar, är det särskilt angeläget för
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen att slå vakt om och utveckla samverkan med andra
myndigheter.
Arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter för ekonomiskt bistånd och
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arbetsmarknadsinsatser påverkas av konjunkturen och läget på arbetsmarknaden. Utvecklingen
påverkar Malmöbornas möjligheter att bli eller förbli självförsörjande. Arbetslösheten i Malmö
har minskat under det senaste året men den är fortfarande dubbelt så hög som i riket som helhet
och särskilt hög för grupper med en utsatt ställning på arbetsmarknaden. Andelen arbetslösa
som tillhör grupper med en utsatt ställning har ökat under de senaste åren.
Malmös arbetsmarknad präglas av efterfrågan på arbetskraft samtidigt som det finns både
segregation och utanförskap i den arbetsföra befolkningen. I arbetet med att sänka
långtidsarbetslösheten och förbättra matchningen innebär Malmökraften en
myndighetsgemensam kraftsamling för kompetenshöjande insatser som leder till utbildning och
arbete.
Många malmöbor är beroende av en fungerande samverkan mellan myndigheter för att bryta sitt
utanförskap. Likaså har Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ett behov av samverkan för att
lyckas med sitt uppdrag, då många som under lång tid uppburit försörjningsstöd behöver stöd
och insatser som ligger utanför Arbetsmarknads- och socialförvaltningens kompetensområde.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens bedömning är att en verksamhet som Malmökraften
väl svarar mot de behov av samverkan som såväl malmöborna som förvaltningen har.
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