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Sammanfattning

Kommunstyrelsen gavs i Malmö stads budget 2018 i uppdrag att med berörda nämnder
genomföra en Jobbpakt med Malmöborna (Budget 2018 med plan för åren 2019–2023, STK2017-192). I kommunstyrelsens budget för 2020 har avsatts 22 000 000 kr för insatser kopplade
till Jobbpakten och som bidrar till kompetensförsörjningen i Malmö men som inte ryms inom
befintliga anslag (Nämndsbudget 2020 - Finansiering STK-2019-1675).
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
föreslår att var nämnd för sig ansöker om medel från Jobbpakten för att genomföra insatser
som bidrar till att realisera Jobbpaktens intentioner och samtidigt påverka måluppfyllelsen av
kommunfullmäktiges mål:
 Malmö stad ska verka för att en större andel ungdomar ska arbeta eller studera,
 Malmö stad ska verka för att en större andel Malmöbor som är självförsörjande.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har tillsammans med gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen analyserat behov och identifierat ett antal förslag på insatser och
utvecklingsområden som kan komma att genomföras var för sig, samordnat, integrerat eller i
direkta samarbeten mellan förvaltningarna.
Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås besluta att ansöka om 17 800 000 kr från
kommunstyrelsen för planerade insatser för 2020 i enlighet med Jobbpaktens intentioner.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att ansöka om 11 312 500 kr från
kommunstyrelsen för planerade insatser för 2020 i enlighet med Jobbpaktens intentioner.
Ansökta medel avser kostnader som uppstår utifrån respektive nämnds verksamhet för att
kunna genomföra de föreslagna insatserna.
Förslag till beslut

SIGNERAD

2020-02-04

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden ansöker om 17 800 000 tkr från kommunstyrelsen
för insatser kopplade till Jobbpakten som arbetsmarknads- och socialnämnden planerar
att genomföra under 2020.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
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Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

ASN presidieberedning 2020-02-03
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2020-02-11
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-02-21
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ärendet

Kommunstyrelsen gavs i Malmö stads budget 2018 i uppdrag att med berörda nämnder
genomföra en Jobbpakt med Malmöborna (Budget 2018 med plan för åren 2019–2023, STK2017-192). I kommunstyrelsens budget för 2020 har avsatts 22 000 000 kr för insatser kopplade
till Jobbpakten och som bidrar till kompetensförsörjningen i Malmö men som inte ryms inom
befintliga anslag (Nämndsbudget 2020 - Finansiering STK-2019-1675).
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
föreslår att var nämnd för sig ansöker om medel från Jobbpakten för att genomföra insatser som
bidrar till att realisera Jobbpaktens intentioner och samtidigt påverka måluppfyllelsen av
kommunfullmäktiges mål inom området. Ansökta medel avser kostnader som uppstår utifrån
respektive nämnds verksamhet för att kunna genomföra de föreslagna insatserna.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har tillsammans med gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen analyserat behov och identifierat ett antal förslag på insatser och
utvecklingsområden som kan komma att genomföras var för sig, samordnat, integrerat eller i
direkta samarbeten mellan förvaltningarna.
Insatserna som föreslås av arbetsmarknads- och socialförvaltningen ska möta upp behov som
beskrivs nedan och är kopplade till två av Malmö stads nuvarande kommunfullmäktigemål för
mandatperioden och som bedöms påverka utfallet positivt på dessa. Följande mål berörs direkt:
 Malmö stad ska verka för att en större andel ungdomar ska arbeta eller studera,
 Malmö stad ska verka för att en större andel Malmöbor som är självförsörjande
Insatser inom ramen för Jobbpakten kommer att samordnas mellan berörda förvaltningar och
kommer i förekommande fall följas upp inom de lokala överenskommelserna mellan Malmö stad
och Arbetsförmedlingen.
Nedan beskrivs förslag på insatser utifrån förvaltningens behov i relation till Jobbpaktens
intentioner och som bidrar till stadens kompetensförsörjning, skapar förutsättningar för att få
fler Malmöbor till självförsörjning och bidrar till minskning av försörjningsstödet.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens förslag på insatser
Under 2019 har antalet inskrivna deltagare på arbetsmarknadsavdelningen ökat. Antalet
inskrivna från ekonomiskt bistånd ökar kontinuerligt. Från december 2018 till december 2019
ökade antal inskrivna på arbetsmarknadsavdelningen med 634 individer. Ökat antal inskrivna
deltagare ökar behoven av insatser och arbetsmarknadsanställningar vilket i sin tur ger ökade
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kostnader som idag inte ryms inom befintligt anslag. Förvaltningen föreslår därför att arbeta med
och utveckla insatser inom:
 Ung i sommar,
 Jobbspår och Talangprogram,
 Arbetsmarknadsanställningar med låg subventionsgrad och,
 Arbetsledare kommunala arbetslag.
Sommarpraktik för unga 16–19 år i Malmö är en av ambitionerna i enlighet med Jobbpakten och
under 2020 kommer arbetsmarknads- och socialförvaltningen arbeta intensivt med att öka
antalet tillgängliga platser för unga i sommarpraktik. Stadens ambitioner att erbjuda alla
ungdomar sommarpraktik är en ambition som medför ökade kostnader i form av praktiklöner
som inte ryms inom befintligt anslag. Medlen avser 6 240 000 kr för ökade kostnader för
ungdomars praktiklöner samt 790 000 kr för personalkostnader, marknadsföring och aktiviteter
för att rekryterna nya praktikplatser till Ung i Sommar.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen kommer under 2020 fortsätta utveckla lokala Jobbspår
och Talangprogram i nära samarbete med branscher och företag med rekryteringsbehov. Ett
jobbspår innebär ett paket av utbildning och insatser som gör arbetssökande anställningsbar på
ett specifikt företag. Syfte och mål är att jobbspåren leder till att långtidsarbetslösa får arbete och
blir självförsörjande. Genom att möta branschens behov av utbildad arbetskraft förstärker
Malmöbornas möjlighet till egenförsörjning och en hållbar förankring på arbetsmarknaden. Att
fortsätt utveckla Jobbspår och Talangprogram utifrån arbetsmarknadens efterfrågan bedömer
arbetsmarknads- och socialförvaltningen har direkt koppling till Jobbpaktens intentioner men
ryms inte inom befintligt anslag. Medlen avser 2 500 000 kr för lönekostnader för
arbetsgivarsamordnare, uppstarts- och eventkostnader samt OH-kostnader.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen kommer under 2020 att fortsätta utveckla koncept för
arbetsmarknadsanställningar som vid behov kan genomföras i kombination av anställning och
utbildning för målgrupper som i mindre omfattning har möjlighet att erbjudas
arbetsmarknadsanställning med hög subventionsgrad, exempelvis Extratjänst. Utbildning kan
vara reguljär utbildning men också kortare utbildningsinsatser eller arbetsplatsförlagd utbildning.
Koncepten utvecklas och genomförs i samverkan med Malmö stads förvaltningar,
Arbetsförmedlingen, samt branscher och företag med rekryteringsbehov.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen planerar att under 2020 göra liknande insatser också
för målgruppen unga vuxna 20–29 år som i mindre omfattning har möjligheter att erbjudas
arbetsmarknadsanställningar med hög subventionsgrad.
Koncept för arbetsmarknadsanställningar för målgrupper som i mindre omfattning har möjlighet
att erbjudas arbetsmarknadsanställning med hög subventionsgrad är direkt kopplade till
intentionerna i Jobbpakten och bidrar till stadens kompetensförsörjning samt till minskning av
ekonomiskt bistånd. Utveckling av koncept med kombinationer av utbildningar och anställning
bedömer arbetsmarknads- och socialförvaltningen inte ryms inom befintligt anslag och
förvaltningen föreslår att det behövs 6 100 000 kr för att kunna utveckla koncept av
kombinationer av anställning och utbildning för arbetsmarknadsanställningar varav 1750 000 till
arbetsmarknadsanställningar för unga vuxna 20–29 år. Medlen avser deltagarfinansiering för
arbetsmarknadsanställningar med låg subventionsgrad, exempelvis Nystartsjobb.
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Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har under 2018 och 2019 utvecklat nya koncept med
samlingsnamnet Nora där arbetslag arbetar med caféverksamhet, konferensservice och lokalvård.
Verksamheten har anställt arbetsledare med branscherfarenhet för att arbetslaget ska klara
uppdraget men också för att deltagarna ska få den yrkeskunskap som möjliggör framtida
etablering inom yrkesområdet. Under 2020 kommer arbetsmarknads- och socialförvaltningen att
fortsätta utveckla nya koncept och arbetslag inom kommunala förvaltningar och förutsatt att
volymer för kommunala arbetsmarknadsanställningar i olika former ökar krävs fler arbetsledare
som idag inte finansieras inom befintliga anslag. Insatserna har en direkt koppling till
intentionerna i Jobbpakten. För att kunna möta ökade volymer av kommunala
arbetsmarknadsanställningar kommer det finnas behov av nya arbetsledare vilket
arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer inte ryms inom befintligt anslag och
förvaltningen föreslår att det behövs 2 170 000 kr och avser lönekostnader för arbetsledare samt
OH-kostnader.
Sammanställning sökta medel
Ung i Sommar (utökning av praktikplatser
6240 000 kr och utveckling av Ung i Sommar
790 000 kr)
Jobbspår och Talangprogram
Koncept för arbetsmarknadsanställningar
med låg subventionsgrad varav 1750 000 till
arbetsmarknadsanställningar för unga vuxna
20–29 år
Arbetsledarkostnader arbetslag
Summa sökta medel

7 030 000 kr
2 500 000 kr
6 100 000 kr

2 170 000 kr
17 800 000 kr

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens förslag till insatser (GYVF-2020-82)
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att ansöka om 11 312 500 kr från
kommunstyrelsen för planerade insatser för 2020 i enlighet med Jobbpaktens intentioner. 4 500
000 kronor för att kunna öka volymen av olika yrkesinriktade kombinationsutbildningar som
leder till arbete inom bristyrken. Dessutom föreslås att ansöka om 6 812 500 kronor till att
inrätta orienteringskurser som delvis ska höja den digitala kompetensen hos individer som
saknar sådan samt leda till att målgrupper som annars inte tagit del av yrkesinriktad utbildning till
att ta del av kombinationsutbildningarna, ordinarie reguljär utbildning alternativt annan insats via
Arbetsförmedlingen eller arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhet.
Förvaltningen ställer sig positiva till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens förslag.
Förvaltningens övervägande
Förvaltningen föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att ansöka om 17 800
000 kr från kommunstyrelsen för planerade insatser för 2020 i enlighet med Jobbpaktens
intentioner för att bidra till stadens kompetensförsörjning samt till minskning av ekonomiskt
bistånd och fler Malmöbor till självförsörjning.
Ansvariga

Marcus Eriksson Avdelningschef
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Britt-Marie Pettersson Förvaltningschef

