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Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämndens ansöker om 6 150 tkr från kommunstyrelsen avseende de
insatser kopplade till Jobbpakten som arbetsmarknads- och socialnämnden har genomfört och
planerar att genomföra under 2018. Stadskontoret förordar att ansökan beviljas.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta
1. Kommunstyrelsen beviljar arbetsmarknads- och socialnämnden 6 150 tkr avseende insatser
kopplade till Jobbpakten som arbetsmarknads- och socialnämnden har genomfört och
planerar att genomföra under 2018.
2. Kommunstyrelsen beslutar att finansiering sker från stadskontorets näringslivsavdelnings
budget för 2018, varav 2 150 tkr från anslag för Jobbpakt och 4 000 tkr från anslag för
Sommarpraktik för unga.
Beslutsunderlag





Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 181026 §390 med särskilt yttrande (SD) och
(M+L)
Tjänsteskrivelse från arbetsmarknads- och socialnämnden
G-Tjänsteskrivelse Ytterligare avrop från Jobbpakten 2018

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-26
Kommunstyrelsen 2018-12-05
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Näringslivsavdelningen, arbetsmarknadsenheten
Förvaltningsavdelningen, ekonomienheten
Ärendet

SIGNERAD

2018-11-20

Kommunstyrelsen gavs, i Malmö stads budget för 2018, i uppdrag att med berörda nämnder
genomföra en Jobbpakt med Malmöborna. 10 000 tkr avsattes för insatser kopplat till
Jobbpakten som ska användas till utökning av kommunala arbetsmarknadsanställningar och
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talangutbildningar. Därutöver avsattes ytterligare 7 000 tkr avseende utökad sommarpraktik för
ungdomar, som en del av Jobbpakten. Medlen finns anslagna i stadskontorets
näringslivsavdelnings budget för 2018.
Redan i oktober 2017 beslutade kommunstyrelsen att godkänna stadskontorets redovisade
genomförandeplan för Jobbpakt samt att anmoda stadens samtliga nämnder att aktivt arbeta för
att förverkliga målsättningarna som redovisas i genomförandeplanen (STK-2017-308).
Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att stadens nämnder utifrån definierat behov kan ansöka
om medel från kommunstyrelsen inom ramen för målsättningarna i genomförandeplanen för
Jobbpakt.
Kommunstyrelsen beslutade i september i år (STK-2018-796) att bevilja arbetsmarknads- och
socialnämnden 5 190 tkr, varav 3 900 tkr avsåg lönekostnad för kombination av anställning och
undersköterskeutbildning, 790 tkr utveckling Ung i Sommar, samt 500 tkr utveckling och
genomförande av Talangprogram.
Arbetsmarknads- och socialnämnden ansöker nu om ytterligare 6 150 tkr för insatser kopplade
till Jobbpakten för genomförda och planerade insatser under 2018. Ansökan avser 300 tkr för
utbildningsinsats för serviceassistenter förskolan, 1 850 tkr för arbetsledarkostnader konceptet
Nora, 3 850 tkr för ökade sommarpraktikersättningar, samt 150 tkr för
marknadsföringskostnader Ung i Sommar.
Ett av de koncept som utvecklats är anställningar som serviceassistenter i förskolan där
anställningen kombineras med en förberedande introduktionsutbildning som fokuserar på
förskolans uppdrag och arbetet i förskolan.
Nya koncept utvecklats med samlingsnamnet Nora där arbetslag arbetar med caféverksamhet,
konferensservice och lokalvård. ASF har anställt arbetsledare med branscherfarenhet för att
arbetslaget ska klara uppdraget men också för att deltagarna ska få den yrkeskunskap som
möjliggör framtida etablering inom yrkesområdet.
Under 2018 har arbetsmarknadsavdelningen arbetat intensivt med att öka antalet tillgängliga
platser för unga i sommarpraktik. När sommarpraktikperioden avslutades konstaterades att
utbetald praktikkostnadsersättning ökat med 3 850 tkr. För att öka antalet platser har också
särskilda marknadsföringsinsatser genomförts. 3 035 ungdomar genomförde praktik genom Ung
i Sommar 2018, vilket är 354 fler ungdomar jämfört med 2017. Den ökade praktikersättningen
härrör till största delen från att medelvärdet på antalet utförda praktiktimmar höjts från året
innan.
Stadskontorets bedömning

Stadskontoret bedömer att arbetsmarknads- och socialnämndens ansökan väl svarar mot de
syften och målsättningar som anges i genomförandeplanen för Jobbpakt. Stadskontoret förordar
därför att ansökan beviljas och att finansiering sker från stadskontorets näringslivsavdelnings
budget för 2018, varav 2 150 tkr från anslag för Jobbpakt och 4 000 tkr från anslag för
Sommarpraktik för unga.
Ansvariga

Pehr Andersson Näringslivsdirektör
Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare

3 (3)
Andreas Norbrant Stadsdirektör

