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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-09-24 kl. 09:00-12:45

Plats

Kungsgatan 13, Hörsalen rum 317

Beslutande ledamöter

Rose-Marie Carlsson (S) (Ordförande)
Joel Laguna Ascacivar (L) (Vice ordförande)
Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande)
Ann-Marie Hansson (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Janne Grönholm (MP)
Mats Högelius (V)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M)
Farishta Sulaiman (M)
Klaus Peter Nilsson (S) ersätter Pernilla Hagen (S)
Lars Eriksson (C) ersätter Charlotte Bossen (C)
Simon Enqvist (SD) ersätter Magnus Olsson (SD)
Linus Nilsson (SD) ersätter Nima Gholam Ali Pour (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Vanja Andersson (S)
William Spegel (S)
Mira Markovinovic (S)
Ulla Herbert (L)
Måns Berger (MP)
Anna Maria Christina Adell (M)
Claes Holmerup (M)
Bertil Lindberg (M)

Övriga närvarande

Britt-Marie Pettersson (förvaltningsdirektör)
Katarina Lindeberg (avdelningschef)
Monika Laurell (nämndsekreterare)
Rebecka Bichis (avdelningschef)
Anna von Reis (avdelningschef)
Katja Ligneman (avdelningschef)
Rikard Vroland (avdelningschef)
Alice Berg (nämndsekreterare)

Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen

2019-10-01

Protokollet omfattar

§321

Underskrifter

Sekreterare
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Alice Berg
Ordförande

...........................................
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Rose-Marie Carlsson
Justerande

...........................................

Helena Nanne
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§

321

Projektförlängning - Malmökraften

ASN-2019-12911
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.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190912, § 206Beslut

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.

Särskilda yttranden

Simon Enqvist (SD) och Linus Nilsson (SD) avser inkomma med ett gemensamt särskilt
yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag






§206 Projektförlängning - Malmökraften
G-Tjänsteskrivelse Malmökraften
Delrapport Malmökraften
Förändringsteori för Malmökraften
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-09-24
Ärende: ASN-2019-12911
Förslag till yttrande avseende Projektförlängning - Malmökraften
Projektet Malmökraften som pågått i drygt 18 månader uppvisar vid granskning av deras resultat stora
brister som gör att man kraftigt måste ifrågasätta en fortsatt utbetalning av stöd till verksamheten.
Projektet har enligt delrapporten haft problem med att organisera och leda sin verksamhet effektivt
samt att samordna sina regelverk mellan de olika aktörerna, något som påverkat deltagarna i projektet
negativt. De påvisas inte heller att det finns någon väg framåt för att lösa dessa problemen.
Vidare delger rapporten att 14% av projektdeltagarna har kommit i arbete eller studier, dock framgår
det att en mycket stor del av det redovisade resultatet tillkommit med hjälp av extratjänster samt
introduktionsjobb. Bara extratjänster kan vissa månader utgöra så mycket som 50% av projektets
resultat med en ospecificerad andel introduktionsjobb som tillkommer ovanpå detta. Denna typ av
arbetsmarknadsåtgärder är både kostsamma för kommunen samt har låg avkastning när det kommer
till att få människor varaktigt i arbete.
Malmökraften redovisar heller inte för hur man ska kunna uppnå de uppsatta målen när man nu inte
kan stödja sig på dessa skattesubventionerade arbetstillfällen
En samorganisation av Malmö stads olika aktörer för att hjälpa människor i arbete är lovvärd men som
åtgärd mot arbetslösheten i Malmö är den i den nuvarande formen i slutändan ineffektiv, både
organisatoriskt och ekonomiskt.
Sverigedemokraterna vill istället genomföra åtgärder för att hantera grundproblemet genom förstärkta
satsningar på praktiska utbildningar exempelvis talangprogrammen som har visat sig vara en effektiv
och kostnadseffektiv metod för att få människor i varaktigt arbete.
Vi vill även se över de kommunala reglerna och göra det lättare med nyetablering av företag i Malmö
samt etablera ett lokalt industriråd som ska se över möjligheterna att satsa på nya arbetstillfällen inom
produktionssektorn då dessa typer av arbeten ofta kommer ifråga för personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

_____________________________
Simon Enqvist (SD)

____________________________
Linus Nilsson (SD)

