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Motion av John Roslund (M), Tony Rahm (M) och Josefin
Anselmsson (M) om jobbskuggarvecka

STK-2019-822
Sammanfattning

John Roslund (M), Tony Rahm (M) och Josefin Anselmsson (M) har föreslagit att Malmö
stad, som ett steg mot att bli landets bästa LSS-kommun ska undersöka möjligheterna att
införa en jobbskuggarvecka.
I motionen beskrivs att jobbskuggarvecka är en aktivitet inom Supported Employment som
startade på Irland för tolv år sedan. Syftet med en jobbskuggardag eller jobbskuggarvecka är
att skapa positiva möten mellan arbetsgivare och personer som står långt från
arbetsmarknaden på grund av en funktionsnedsättning. Under jobbskuggardagen eller
jobbskuggarveckan får deltagaren vara på en arbetsplats hos någon av de företag och
verksamheter som valt att medverka. I förlängningen ska detta bidra till normalisering och
därigenom en positiv attitydförändring i samhället. Det kan självklart även medföra mening
med tillvaron och nya arbetstillfällen för de individer som väljer att delta. Efter veckan får
deltagaren ett diplom för sitt medverkande och företaget får en plakett som bevis på
kommunens uppskattning över att de tagit ett socialt ansvar.
Arbetsmarknads- och socialnämnden samt funktionsstödsnämnden har beretts tillfälle att
yttra sig över motionen.
Möjlighet till studiebesök på en arbetsplats under en dag, eller en vecka, genomförs redan i
Malmö, som en del av arbetskonsulenternas uppdrag för att öka rörligheten i verksamheten
och skapa en dynamik. Brukarna får hjälp att välja och att veta vad det finns att välja mellan.
För de som kan och vill finns det enstaka platser att erbjuda. Att införa en jobbskuggarvecka
kan leda till att det skapas ett parallellt system till detta.
Det som konstateras i inkomna yttranden är vikten av att vidhålla och utveckla befintligt
samarbete inom ramen för exempelvis enskilda platser, men också i andra sammanhang. Det
arbete som sker bedöms vara såväl strategiskt som långsiktigt.
Förslaget är att motionen anses besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige anser John Roslunds (M), Tony Rahms (M) och Josefin
Anselmssons (M) motion om jobbskuggarvecka besvarad med hänvisning till vad
som redovisas i ärendet.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till stadskontorets förslag.
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Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till motionen.
Ordförande ställer proposition på bifall till stadskontorets förslag mot Torbjörn
Tegnhammars (M) yrkande om bifall till motionen och finner att arbetsutskottet bifaller
stadskontorets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för bifall till
motionen.
Beslutsunderlag







Motion av John Roslund (M), Tony Rahm (M) och Josefin Anselmsson (M) om
jobbskuggarvecka
Funktionsstödsnämnden beslut 191023 §133 med Reservation (M+C)
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 191030 § 367 med muntlig Reservation
(M+C)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden

