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Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Datum

Tjänsteskrivelse

2019-11-04
Vår referens

Maria Svenning
Planeringssekreterare
maria.svenning@malmo.se

Ytterligare avrop från Jobbpakten
ASN-2019-15690
Sammanfattning

Kommunstyrelsen gavs, i Malmö stads budget, i uppdrag att med berörda nämnder genomföra
en Jobbpakt med Malmöborna. Kommunfullmäktige har, i ett särskilt beslut, avsatt medel
avseende utökad sommarpraktik för ungdomar, som en del av Jobbpakten.
Sommarjobbssatsningen för unga stärks så att alla Malmös gymnasieungdomar kan erbjudas
sommarjobb eller sommarpraktik.
Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås nu besluta att ansöka om 2 500 tkr från
kommunstyrelsen för sommarpraktik kopplad till Jobbpakten för genomförda och planerade
insatser under 2019.

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås besluta att ansöka om 2500 tkr från
kommunstyrelsen avseende sommarpraktik kopplad till Jobbpakten som arbetsmarknads- och
socialnämnden har genomfört under 2019.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

ASN presidieberedning 2019-11-06
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2019-11-14
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-11-28
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ärendet

SIGNERAD

2019-11-04

Kommunstyrelsen gavs, i Malmö stads budget, i uppdrag att med berörda nämnder genomföra
en Jobbpakt med Malmöborna. Kommunfullmäktige har, i ett särskilt beslut, avsatt medel
avseende utökad sommarpraktik för ungdomar, som en del av Jobbpakten.
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Under 2019 har arbetsmarknadsavdelningen arbetat intensivt med att öka antalet tillgängliga
platser för unga i sommarpraktik. För att lyckas med detta har extra resurser tillsatts. Detta är en
kostnad som är direkt kopplad till Jobbpakten.
När sommarpraktikperioden avslutades konstaterades att utbetald praktikkostnadsersättning har
ökat. Vidare har verksamheten ej erhållit statliga medel så som fallet varit tidigare år. 3227
ungdomar genomförde praktik genom Ung i Sommar 2019, vilket är 192 fler ungdomar jämfört
med 2018.
Den ökade praktikersättningen härrör till största delen från att antalet praktikanter ökat i
jämförelse med året innan.
Sammanställning sökta medel
Budgetpost
Kostnad, tkr
Utökning av praktikplatser
Personal
Annonser, reklam och infomaterial
Totalt

Ansvariga

Marcus Eriksson Avdelningschef
Britt-Marie Pettersson Förvaltningschef

1 700
700
100
2 500

