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Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har beviljats 17 800 000 kronor av kommunstyrelsen för
insatser i enlighet med Jobbpaktens intentioner under år 2020, varav 7 030 000 kronor avser
Sommarpraktik för unga (ASN-2020-789, STK-2020-368).
Ung i Sommar är en verksamhet inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen som ansvarar för
sommarpraktik till unga Malmöbor. Praktikplatserna finns i Malmö stad, näringslivet, idéburna
organisationer och andra offentliga verksamheter. Inför sommaren 2020 är det två förhållanden
som särskilt påverkar förutsättningarna för att genomföra Ung i Sommar samt antal
praktikplatser. Det ena är en minskning med cirka 1500 praktikplatser inom näringslivet jämfört
med 2019. Det andra är situationen kring sjukdomen Covid-19.
Tre idéburna organisationer (Tillsammans i Förening, Teater Carpa och Stiftelsen Fryshuset) har
efter dialog med förvaltningen inkommit med projektansökningar till förvaltningen för
genomförande av sommarpraktik för unga sommaren 2020. Förvaltningen föreslår att bevilja
organisationernas ansökningar och avsätta medel från Sommarpraktik för unga under förutsättning
att projektens genomförande inte hindras av restriktioner i förhållande till situationen med
sjukdomen Covid-19.
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar ansökan från Tillsammans i Förening för
projektet ”Jag är Malmö” och avsätter 720 000 kronor år 2020 från Jobbpaktsmedlen för
Sommarpraktik för unga. Beslutet gäller under förutsättning att projektets genomförande
inte hindras av restriktioner i förhållande till situationen med sjukdomen Covid-19.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar ansökan från Teater Carpa för projektet ”
En annorlunda sommarpraktik i Malmö” och avsätter 998 500 kronor år 2020 från
Jobbpaktsmedlen för Sommarpraktik för unga. Beslutet gäller under förutsättning att
projektets genomförande inte hindras av restriktioner i förhållande till situationen med
sjukdomen Covid-19.
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3. Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar ansökan från Stiftelsen Fryshuset för
projektet ”praktikplatser” och avsätter 100 000 kronor år 2020 från Jobbpaktsmedlen
för Sommarpraktik för unga. Beslutet gäller under förutsättning att projektets
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genomförande inte hindras av restriktioner i förhållande till situationen med sjukdomen
Covid-19.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

ASN presidieberedning 2020-05-07
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2020-05-14
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-05-25
Beslutet skickas till

Stadskontoret
Kulturförvaltningen
Tillsammans i Förening
Teater Carpa
Stiftelsen Fryshuset
Ärendet

Bakgrund

I Malmö stads budget 2018 fick kommunstyrelsen i uppdrag att med berörda nämnder
genomföra en Jobbpakt med Malmöborna (STK-2017-192). Kommunstyrelsen har avsatt totalt
39 miljoner kronor för 2020 för insatser kopplade till Jobbpakten, insatserna ska bidra till
kompetensförsörjning som inte ryms inom befintliga anslag.
Kommunstyrelsen har beviljat arbetsmarknads- och socialnämnden 17 800 000 kronor under år
2020 för insatser i enlighet med Jobbpaktens intentioner. Av dessa avser 7 030 000 kronor
Sommarpraktik för unga (ASN-2020-789, STK-2020-368).
Ung i Sommar och Sommarpraktik för Unga

Ung i Sommar är en verksamhet inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen som ansvarar
för sommarpraktik till unga Malmöbor. Alla unga 16–19 år som är folkbokförda i Malmö kan
söka sommarpraktik. Ung i Sommar genomför två praktikperioder under sommaren och varje
period är fyra veckor. Praktikanten får praktiklön och arbetslivserfarenhet. Praktikplatserna finns
i Malmö stad, näringslivet, idéburna organisationer och andra offentliga verksamheter. Inför
sommaren 2020 är det två förhållanden som särskilt påverkar förutsättningarna för att
genomföra Ung i sommar samt antal praktikplatser.


Verksamheten Ung i sommar har tappat cirka 1500 praktikplatser inom näringslivet jämfört med
2019. Under 2019 aktualiserades frågan om platser för Ung i Sommar inom hotell- och
restaurangbranschen. Hotell- och restaurangfacket (HRF) har även tidigare år ställt frågor och
haft synpunkter på sommarpraktik för unga. Dialog mellan kollektivavtalsparterna HRF och
Visita resulterade i slutsatsen att det saknas stöd i kollektivavtal för att placera ungdomar i
branschen på det sätt som görs inom Ung i Sommar. Handels anslöt sig till samma tolkning för
sitt avtalsområde.



Den andra faktorn är Covid-19 som skapar stor osäkerhet kring det slutgiltiga antalet kommunala
praktikplatser. Det råder också stor osäkerhet inom flera branscher inom näringslivet kring
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genomförande av sommarpraktik.

Utifrån dessa förutsättningar arbetar förvaltningen intensivt med att hitta nya och fler
praktikplatser genom att vidareutveckla pågående samarbeten och koncept samt genom att skapa
nya kontakter och samarbeta med organisationer inom olika sommarpraktikprojekt.
Inkomna initiativ till sommarpraktikprojekt för Ung i Sommar

Tillsammans i Förening (tidigare Tjejer i Förening), Teater Carpa och Stiftelsen Fryshuset har
under våren 2020 inkommit med projektansökningar för genomförande av sommarpraktik för
unga 2020. Nedan ges en kort beskrivning av respektive ansökan.
Jag är Malmö – Ett samarbete mellan Tillsammans i Förening och stadskontoret







Syfte: Att genom praktik öka unga Malmöbors delaktighet i Malmös utveckling genom att stärka
förståelsen för offentlig verksamhet, dess processer och förändringsprojekt som bedrivs i
staden.
Projektbeskrivning: Ett demokratiprojekt som genom medborgardialoger kring
förändringsinsatser i staden ger ungdomar möjlighet att ge sitt eget och omgivningens
perspektiv. Programmet SenseMaker kommer att användas för att analysera, utvärdera och
presentera data från medborgardialogerna.
Ansvar och roller: Tillsammans i Förening ansvar för genomförande av projektet samt för
handledarskap till ungdomarna. Stadskontoret är mottagare av projektresultaten samt ansvarar
för licenskostnad för programmet SenseMaker.
Antal praktikplatser: Enligt ansökan uppger Tillsammans i Förening att de kan ta emot totalt
240 ungdomar (120 per praktikperiod).
Budget: Tillsammans i Förening ansöker om 720 000 kr. Medlen avser kostnader för 20
handledare (10 per praktikperiod).

En annorlunda sommarpraktik i Malmö – Ett samarbete mellan Teater Carpa och
kulturförvaltningen







Syfte: Entreprenörskap genom teater.
Projektbeskrivning: Arbetslivserfarenhet inför framtiden som grundar sig i företagande och
arbetstagande. Ungdomar får arbeta som skådespelare handledda av pedagoger med fokus på att
jobba i grupp och utveckla sitt kreativa sinne. Arbetet innefattar idé, repetition, marknadsföring
och framförande av föreställning inför publik. All verksamhet sker utomhus i stadens parker.
Ansvar och roller: Teater Carpa ansvarar för genomförande av projektet samt står för
handledarskap till ungdomarna. Kulturförvaltningen är mottagare av projektresultatet och
samarbetar med Teater Carpa för genomförande av sommarpraktikprojektet.
Antal praktikplatser: Teater Carpa uppger att de kan ta emot totalt 210 ungdomar (105 per
praktikperiod)
Budget: Teater Carpa ansöker om 998 500 kronor. Medlen avser kostnader för 10 handledare,
en samordnare, en projektledare och material för teateruppförandet.

Praktikplatser – Ett samarbete mellan Stiftelsen Fryshuset och arbetsmarknads- och
socialförvaltningen



Syfte: Att stötta ungdomar i att förverkliga sina passioner, arbeta med att ta en idé till att leverera
en produkt.
Projektbeskrivning: Självstärkande utbildning i ledarskap och projektledning. Ungdomar
kommer att få utbildning och inspiration kring projektledning och ledarskap. De kommer att
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arbeta med egna projekt från idé, planering, genomförande och presentation.
Ansvar och roller: Fryshuset ansvarar för genomförande av projektet samt står för
handledarskap till ungdomar.
Antal praktikplatser: Fryshuset uppger att de kan ta emot totalt 40 ungdomar (20 per
praktikperiod).
Budget: Fryshuset ansöker om 100 000 kronor och medlen avser en handledare under hela
sommarpraktiken. Fryshuset står för lokaler, material och fika.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ansvarar för uppföljning av projekten inklusive
ekonomisk uppföljning. Ung i Sommar ansvarar för tilldelning av praktikplatser, uppföljning av
praktikplatserna och uppföljning av närvaro.
Förvaltningens överväganden

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer inkomna projektansökningar som ett bra
alternativ utifrån den osäkerhet som råder kring förutsättningarna för att genomföra Ung i
Sommar under 2020. Förvaltningen bedömer vidare att projekten skapar goda möjligheter för
ungdomar att få arbetslivserfarenhet och praktiklön under sommaren.
Verksamheten Ung i Sommar har goda erfarenheter av att samarbeta med Tillsammans i
Förening då organisationen har genomfört sommarpraktik för unga med goda resultat under
flera år. Förvaltningen bedömer att ansökan har tagit tillvara på föregående års projektresultat
och att det är i linje med ambitionen att låta unga delta i Malmös stads utveckling.
Verksamheten Ung i Sommar och kulturförvaltningen har goda erfarenheter av att samarbeta
med Teater Carpa då organisationen genomfört sommarpraktik för unga med goda resultat
under 2018 och 2019. Förvaltningen bedömer att ansökan har tagit tillvara på föregående års
projektresultat samt kompletterar urvalet av praktikplatser med en kreativ praktik.
Projektansökan från Stiftelsen Fryshuset är organisationens första ansökan till förvaltningen
avseende Ung i Sommar. Förvaltningen har samarbetat med Fryshuset i andra
överenskommelser och sammanhang och har goda erfarenheter av Fryshusets verksamheter.
Förvaltningen bedömer att ansökan har utgått från att skapa möjligheter för unga genom att
erbjuda en praktik där unga får en självstärkande utbildning och lära sig projektledning.
Förvaltningen har begärt in handlingsplaner utifrån Covid-19 och kommer att motta dessa innan
sommarpraktiken påbörjas.
Ansvariga

Marcus Eriksson Avdelningschef
Britt-Marie Pettersson Förvaltningschef

