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Sammanfattning

Föreliggande ärende avser ett förslag på förlängning av pågående överenskommelse om
Idéburet offentligt partnerskap med den ideella föreningen Yalla Trappan (ASN-2018-5351).
Pågående överenskommelses syfte och mål är att arbetslösa kvinnor, inskrivna hos
arbetsmarknadsavdelningen genomför arbetsträning inom storkök eller lokalvård i Yalla
Trappans verksamhet Y-allas väg till arbete 2.0. Överenskommelsen löper ut 31 december 2020
och förlängning av avtal måste ske minst 6 månader innan avtalet löper ut. I den nu gällande
överenskommelsen finns möjlighet att förlänga överenskommelsen med 1+1 år.
Föreslagen förlängning av överenskommelse innebär ett fåtal justeringar i förhållande till den
gällande överenskommelsen. Föreslagen förlängning avser perioden 1 januari 2021 till 31
december 2021 med möjlighet till förlängning 1 år.
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner förslaget till förlängning av
överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap mellan arbetsmarknads- och
socialnämnden i Malmö stad och Yalla Trappan,
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar till förvaltningsdirektören att underteckna
överenskommelsen.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse ASN 200617 Förlängning Idéburet offentligt partnerskap Yalla Trappan
förslag Överenskommelse om förlängning av Idéburet offentligt partnerskap

Beslutsplanering

ASN presidieberedning 2020-06-01
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2020-06-08
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-06-17
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Ärendet

Bakgrund
Det första Idéburna offentliga partnerskapsavtalet med Yalla Trappan tecknades med
arbetsmarknads- gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och avsåg perioden 1 januari 2016 till
31 december 2017 med möjlighet till förlängning 1+1 år (GYVF-2015-3381).
Överenskommelsen förlängdes med 1 år: 1 januari 2018 till 31 december 2018 (GYVF-20171854).
I samband med Malmö stads omorganisation år 2017 ersatte arbetsmarknads- och
socialnämnden arbetsmarknads- gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som part i
överenskommelsen. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen fick efter omorganisationen
uppdrag att se över nämndens idéburna offentliga partnerskap inom arbetsmarknadsområdet.
Syftet var att säkerställa att partnerskapen överensstämde med nämndens uppdrag och mål.
Inom ramen för uppdraget arbetade förvaltningen och Yalla Trappan fram ett nytt avtal. Det nya
avtalet avsåg 1 januari 2019 till 31 december 2020 med möjlighet till förlängning 1+1 år (ASN2018-5351).
Överenskommelsen
Syfte med överenskommelsen är att arbetslösa kvinnor, inskrivna hos
arbetsmarknadsavdelningen deltar i Yalla Trappans verksamhet Y-allas väg till arbete 2.0 inom
storkök eller lokalvård. Verksamheten är en yrkesinriktad arbetsträning i produktionsmiljö med
kundkontakt som för deltagarna närmare arbete och/eller studier samt stärka deras
förutsättningar att agera som aktiva samhällsmedborgare.
Med arbetsträning avses en aktivitet där deltagaren ges möjlighet att i anpassad form och under
handledning genomföra och träna i en arbetssituation utan något egentligt krav på prestation.
Totalt omfattar pågående överenskommelse 48 arbetsträningsplatser per år (28 platser inom
storkök respektive 20 platser inom lokalvård).
Förslag förlängning av överenskommelsen
Föreslagen förlängning av överenskommelse avser perioden 1 januari 2021 till 31 december 2021
med möjlighet till förlängning 1 år. I förhållande till den gällande överenskommelsen har ett fåtal
justeringar gjorts i syfte att förtydliga överenskommelsen.


Under punkt 3 har parterna lagt till ett stycke om Malmö stads övergripande regler och
riktlinjer för stadens stöd till idéburen sektor. Den 25 april 2019 beslutade
kommunfullmäktige om nya riktlinjer STK-2018-74. Parterna förbinder sig genom
avtalet att följa de nya riktlinjerna.



Under punkt 4.3 Mål och indikatorer har 6 mål skrivits om till 4 mål för att förtydliga
ansvar och roller.

Arbetsmarknads- och socialnämnden finansierar lokal och delar av personalkostnaderna i Y-allas
väg till arbete 2.0. Yalla Trappan finansierar handledarnas kostnader samt, för dessa, utbildning i
Yalla Trappans metodik, administrativa resurser och utrustning, IT-support, nationell spridning
av erfarenheter från partnerskapet, kunskap och erfarenheter av beprövade arbetsmetoder samt
ett upparbetat relevant nätverk.
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Förlängningen har en ökning av budget vilket motsvarar den löneökning som har skett sedan
2020 från 2 142 000 kr per helår till 2 185 000 kr per helår.
Förvaltningens bedömning
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att Yalla Trappans verksamhet Y-allas väg till
arbete 2.0 kompletterar arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsmarknadsinsatser för
målgruppen och ökar deras möjligheter till självförsörjning.
Det är förvaltningens erfarenhet att arbetsträning i en omgivning där det finns stor kunskap och
förståelse för målgruppens förutsättningar, ger goda förutsättningar för att rusta deltagare mot
de branscher som de tränas för. Yalla trappans verksamhet är känd hos målgruppen och det
förvaltningens uppfattning att det finns stor tilltro hos målgruppen för organisationens arbete.
Pågående partnerskap fortskrider i enlighet med överenskommelsen och uppfyller
överenskommelsens mål.
Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att förlänga det Idéburet offentligt partnerskap
med organisationen Yalla Trappan i enlighet med beslutsunderlaget förslag Överenskommelse om
förlängning av Idéburet offentligt partnerskap avseende organisationens verksamhet Y-allas väg till
arbete 2.0.
Ansvariga

Marcus Eriksson Avdelningschef
Britt-Marie Pettersson Förvaltningschef

