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Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Datum

Tjänsteskrivelse

2022-05-18
Vår referens

Maria Svenning
Planeringssekreterare
maria.svenning@malmo.se

Delegation Ung i sommar praktikprojekt 2022
ASN-2022-8189
Sammanfattning

Föreliggande ärende avser ett förslag om att ge arbetsmarknads- och socialförvaltningens
direktör delegation att besluta om finansiering av och genomförande av sommarpraktikprojekt
med utförare från idéburen sektor inom ramen för sommarpraktik för unga 2022.

Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden överlåter åt förvaltningsdirektören att bedöma och
besluta om de sommarpraktikprojekt som inkommer inom ramen för Ung i sommar, under
2022.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2022-05-24
Beslutet skickas till

Avdelningschef Marcus Eriksson

Ärendet

Föreliggande ärende avser ett förslag om att ge arbetsmarknads- och socialförvaltningens
direktör delegation att under 2022 besluta om och underteckna avtal om projekt avseende
sommarpraktik för unga, som inkommer från civilsamhället.
Ung i Sommar är en verksamhet inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen som ansvarar
för sommarpraktik till unga Malmöbor. Praktikplatserna finns inom Malmö stad, näringslivet,
idéburna organisationer och andra offentliga verksamheter.

SIGNERAD

2022-05-23

Föreningslivet utgör en viktig samverkanspart i arbetet med sommarpraktik och förvaltningen
behöver i förekommande fall skyndsamt kunna ta ställning till inkomna projektförslag löpande
samt handlägga dessa för att kunna realisera projektens genomförande.
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2020 fick förvaltningens direktör efter beslut i arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-05-27
rätt att under 2020 underteckna initiativ från idéburen sektor som inkommer inom ramen för
sommarpraktik för unga 2020 (Dnr: ASN-2020-5584).
Beslutet fattades för att ge förvaltningen möjlighet att snabbt kunna mobilisera Ung i sommar
praktikplatser inom ramen för verksamheten ung i sommar.
Beslut om delegation fattades även 2021 (Dnr: ASN-2021-4331).
Förvaltningens övervägande

Att unga malmöbor får möjlighet till meningsfulla aktiviteter under sommaren är viktigt ur flera
perspektiv. Ung i sommar är en av flera insatser och aktiviteter under sommaren, som syftar till
att unga malmöbor får en försmak av kommande arbetsliv. Malmö stad har flera aktiviteter som
syftar till att bereda unga malmöbor olika insatser inför deras framtid, Ung i sommar är en –
lovskola en annan.
För att få in så många praktikplatser som möjligt till Ung i sommar bedömer förvaltningen att
det underlättar om förvaltningen kan handlägga inkomna ansökningar om projekt, bedöma
kapacitet och förmåga samt i förekommande fall besluta om att godkänna projekt skyndsamt
och effektivt, nära inpå start av projekt/praktikplats.
Ansvariga
Marcus Eriksson, avdelningschef
Britt-Marie Pettersson, förvaltningsdirektör

