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Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden genom sin
förvaltningsledning ansöker om att få avropa totalt 9 610 tkr från kommunstyrelsen avseende de
insatser kopplade till Jobbpakten som nämndernas förvaltningar har genomfört och planerar att
genomföra under 2019. Stadskontoret bedömer insatserna väl motsvarar intentionerna i
Jobbpakten och förordar att ansökningarna beviljas.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen beviljar arbetsmarknads- och socialnämnden 6 120 tkr och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden 3 490 tkr avseende insatser kopplade till Jobbpakten som har
genomförts och planeras att genomföras under 2019.
2. Kommunstyrelsen beslutar att finansiering sker från stadskontorets budget inom enheten
Arbetsmarknad och migration för 2019, varav 7 810 tkr från anslag för Jobbpakt och 1 800
tkr från anslag för Sommarpraktik för unga.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse KSAU 190902 Avrop från Jobbpakten
Arbetsmarknads- och socialnämnden 190827 §277 med Särskilt yttrande (SD) och (M+C)

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-02
Kommunstyrelsen 2019-09-11
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Avdelningen för intern ledning och stöd, enhet ekonomi och utveckling

SIGNERAD

2019-08-26

Ärendet
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I kommunfullmäktiges budget för 2019 anges att genom att fler Malmöbor erbjuds kommunala
arbetsmarknadsanställningar och att staden verkar för att fler ”enkla jobb”, till exempel städ och
grönyteskötsel, skapas i egen regi kan fler komma i arbete. Vidare anges att arbetet med
Jobbpakten förstärks genom att inrätta så kallade välfärdstalanger genom både utbildning och
arbete i syfte att möta kompetensförsörjningsbehovet i välfärden, samtidigt som fler Malmöbor
når en egen försörjning. Inom ramen för Malmökraften erbjuder Malmö stad,
Arbetsförmedlingen, Region Skåne och Försäkringskassan ett samlat stöd till Malmöbor som
står långt ifrån arbetsmarknaden.
För 2019 finns 10 000 tkr avsatta för insatser kopplat till Jobbpakten som kan användas till bland
annat kommunala arbetsmarknadsanställningar och talangutbildningar. Därutöver finns 7 000 tkr
avseende utökad sommarpraktik för ungdomar, som en del av Jobbpakten. Medlen finns
anslagna i stadskontorets budget inom enheten Arbetsmarknad och migration.
Arbetsmarknads- och socialnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden genom sin
förvaltning önskar avropa totalt 9 610 tkr från kommunstyrelsen avseende de insatser kopplade
till Jobbpakten som nämndernas förvaltningar ar genomfört och planerar att genomföra under
2019.
Avrop arbetsmarknads- och socialnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden ansöker om att få avropa 6 120 tkr från kommunstyrelsen
för insatser kopplade till Jobbpakten för genomförda och planerade insatser under 2019.
Arbetsmarknadsavdelningen inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen har under 2019
arbetat med att skapa förutsättningar för staden att få fler Malmöbor till självförsörjning bland
annat genom att utveckla former för kombinationer av anställning och utbildning som också
bidrar till stadens kompetensförsörjning. Konceptet med kombination av anställning i stadens
verksamheter och utbildning är en insats som är direkt kopplade till intentionerna i Jobbpakten.
Arbetsmarknadsavdelningen har idag ett uppdrag att skapa nya jobbspår i samarbete med företag
som är i behov av att rekrytera arbetskraft. Genom att möta branschernas behov av utbildningar
förstärks malmöbornas möjlighet till egenförsörjning. Arbetet med talangprogram, jobbspår
samt en hållbar rekrytering är i behov av ytterligare utveckling under 2019.
Genom att fler Malmöbor erbjöds extratjänster och att staden verkade för att fler ”enkla jobb”,
till exempel inom städ och grönyteskötsel, skapade i egen regi kom fler i arbete under 2018.
Avvecklandet av extratjänster medför ökade kostnader för åtgärdsanställningar under 2019.
Inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF) har under 2018 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. Detta arbete har fortsatt under 2019. Konceptet Nora är en insats
direkt kopplad till intentionerna i Jobbpakten.

Sammanställning sökta medel
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Utökade kostnader för Nystartsjobb och
kombinationsutbildningar
Åtgärdsanställningar för Unga 20-29 år med
låg medfinansiering.
Arbetsledarkostnader koncept Nora samt
övriga arbetslag
Utveckling av talangprogram och jobbspår
Utveckling av rekryteringsinsatser

1 350 tkr

Summa

6 120 tkr

1 800 tkr
2 170 tkr
500 tkr
300 tkr

Avrop gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden genom sin förvaltningsledning önskar avropa totalt
3 490 tkr för de insatser/ aktiviteter förvaltningen genomför under 2019 inom ramen för det
samarbete förvaltningen tillsammans med arbetsmarknads- och socialförvaltningen och
Arbetsförmedlingen har för att få fler till arbete och studier.
Utöver ordinarie utbildningsutbud har gymnasie- och utbildningsförvaltningen under 2019 dels
fortsatt att arbeta med en rad aktiviteter men även sjösatt nya med fokus på att:


Göra fler studieredo för reguljär vuxenutbildning (många aktiviteter tillsammans med
arbetsmarknads- och socialförvaltningen, men här särredovisas gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningens kostnader) - Redovisas i form av studieförberedande
utbildningar Orienteringskurser resp. Matematik resp. Engelska på grundläggande nivå i
parallellitet med SFI-studier samt förberedande utbildning till yrkespaketen.



Insatser för att få SFI-elever att nå gymnasial examen – Här arbetar förvaltningen med
skapa parallellitet i utbildningsvägen för korta ner utbildningstiden och minska risken för
avbrott.



Hanterat ofinansierade utvecklings- och utbildningsinsatser inom ramen för de sk.
jobbspåren.

Faktisk kostnad:
Aktivitet
Förberedande
utbildning för
möjliggöra studier
yrkespaket
Orienteringskurser Vägledande
Coachning /
samordning elever
som läser gruv
parallellt med SFI
Jobbspår
utbildningsinsatser /
utvecklingsinsatser

Faktisk kostnad t o m.
190531
20 helårsplatser =
974000 (20x48700)

Prognostiserad kostnad Total uppskattad
190601-191231
kostnad
20 helårsplatser =
1,95 Msek
974000 (20x48700)
1 SYV heltid

0,25 Msek

1 utbildare heltid

1 utbildare heltid

0,59 Msek

1 samordnare heltid
454000 (Annika Janes
t o m 190731)

1 utbildare heltid
(grafikerutbildningen)
245000

0,7 Msek

Stadskontorets bedömning
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Stadskontoret bedömer att de genomförda och planerade insatser som arbetsmarknads- och
socialförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen redovisar väl svarar mot
intentionerna i Jobbpakten. Stadskontoret förordar därför att ansökningarna ska beviljas.
För 2019 kvarstår 7 885 tkr för Jobbpakt och 5 006 tkr för Sommarpraktik för ungdomar. Då
förvaltningarnas kostnader för insatserna totalt uppgår till 9 610 tkr föreslår stadskontoret att
insatserna finansieras så att från Jobbpakt erhåller arbetsmarknads- och socialnämnden 4 320 tkr
och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 3 490 tkr, samt från Sommarpraktik för unga
erhåller arbetsmarknads- och socialnämnden 1 800 tkr (avser åtgärdsanställningar för unga 20-29
år.).
Ansvariga

Pehr Andersson Näringslivsdirektör
Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör

