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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-05-06 kl. 13:00-14:25

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Rubin (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Anton Sauer (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Frida Trollmyr (S) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Sekreterare (Anna-Lena Alnerud)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

...........................................

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

...........................................

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Carina Tempel (HR-direktör)
Per-Erik Ebbeståhl (Ledningsstrateg)
Jan-Inge Ahlfridh (VD Malmö Stadshus AB)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2020-05-13

Protokollet omfattar

§168
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§

168

Återrapportering - Uppdragsdirektiv budget 2019 - ta fram lokala
jobbspår där utbildning och arbete kombineras med målet att
möta stadens behov av kompetensförsörjning.

STK-2019-1400
Sammanfattning

I budget 2019 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta
fram lokala jobbspår där utbildning och arbete kombineras i syfte att möta stadens behov av
kompetensförsörjning och att fler Malmöbor ska nå egen försörjning. Stadskontoret har
tillsammans med arbetsmarknads- och socialförvaltningen och gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen tagit fram föreliggande utredning som svar på
budgetuppdraget.
Utredningen visar att lokala jobbspår har en begränsad påverkan på såväl kommunens som
näringslivets största kompetensbehov, men att de bidrar till att både hjälpa en avgränsad
målgrupp att nå egen försörjning och att bistå arbetsgivare med kompetens till vissa
bristyrken. Utredningen beskriver befintliga och planerade lokala jobbspår i Malmö, och ger
också förslag på hur ett fortsatt arbete med lokala jobbspår skulle kunna organiseras och
finansieras.
Utredningen färdigställdes innan coronapandemin på allvar nått Sverige, vilket innebär att
flera av de förutsättningar och omständigheter som beskrivs i utredningen i dagsläget ser helt
annorlunda ut. Vissa av de branscher som tidigare bedömdes vara i stort behov av rekrytering
står nu inför en omvänd situation. Samtidigt har det uppstått akut brist på arbetskraft i andra
sektorer. Delar av de nationella stödpaket som nu riktas mot såväl kommuner som
Arbetsförmedlingen påverkar också förutsättningarna för de lokala jobbspårens utformning
och omfattning. Hur målgruppen för lokala jobbspår specifikt kommer att påverkas av krisen
är ännu osäkert, men stadskontorets generella slutsats är att personer med redan svag
förankring på arbetsmarknaden sannolikt kommer få än svårare att komma i arbete framöver.
Stadskontoret bedömer således att behovet av lokala jobbspår kvarstår, och dessutom kan
komma få större betydelse i den situation som nu råder.
Stadskontoret föreslår att en särskild styrgrupp inrättas för det fortsatta arbetet med lokala
jobbspår, samt att de medel som avsatts för Jobbpakten under 2020, och som ännu inte
avropats, används för att stärka det fortsatta arbetet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen av uppdrag i budget 2019 – ta fram
lokala jobbspår där utbildning och arbete kombineras med målet att möta stadens
behov av kompetensförsörjning.
2. Kommunstyrelsen godkänner förslaget om organisering och styrgrupp för fortsatt
arbete med lokala jobbspår.
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3. Kommunstyrelsen beslutar att återstående medel inom ramen för Jobbpakten 2020
vid behov kan avropas av berörda nämnder i syfte att stärka arbetet med lokala
jobbspår.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Charlotte Bossen (C) yrkar att ärendet återremitteras till stadskontoret med
motiveringarna att ge berörda nämnder möjlighet att yttra sig om förslaget till styrgrupp och
att förslaget om styrgrupp ska konkretiseras med ett tydligare syfte, tydligare
ansvarsfördelning och mätbara mål på vad styrgruppen ska uppnå.
Torbjörn Tegnhammar (M) instämmer i Charlotte Bossens (C) yrkande.
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar avslag på Charlotte Bossens (C) yrkande.
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras till
stadskontoret och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande finner ett förslag till beslut och att kommunstyrelsen beslutar bifalla
arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 11.
Beslutet skickas till

Avdelningen för omvärld och näringsliv
Avdelningen för intern ledning och stöd, enheten ekonomi och utveckling
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 200427 §264
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200427 Återrapportering - uppdragsdirektiv i budget
2019 - ta fram lokala jobbspår
Utredning avseende lokala jobbspår
Bilaga - rekryteringsmodell AMA, lokala jobbspår 2020
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Reservation

Bilaga 11

Kommunstyrelsen 2020-05-06
Ärende 11. Återrapportering - Uppdragsdirektiv budget 2019 - ta fram lokala
jobbspår där utbildning och arbete kombineras med målet att möta stadens behov
av kompetensförsörjning.
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att ärendet skulle skickas på remiss till arbetsmarknads- och
socialnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Programmet har tagits fram av stadskontoret med berörda nämnders förvaltningar och de berörda
nämnderna kommer att vara ansvariga för verksamheten. Således är det rimligt att de får lov att uttala
sig om ärendet.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av

John Roslund (M)

Anton Sauer (C)

