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45

Avrop från Jobbpakten

ASN-2020-789
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.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 200211, § 24.
Beslut

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.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag



§24 Avrop från Jobbpakten

4



G-Tjänsteskrivelse - Avrop från Jobbpakten

