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Yttrande
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205 80 Malmö
Diarienummer

Till

ASN-2019-8916

Kommunstyrelsen

Motion av John Roslund (M), Tony Rahm (M) och Josefin Anselmsson (M)
om jobbskuggarvecka, STK-2019-822
STK 2019-822

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Motionen om jobbskuggarvecka syftar till att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full
delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning som omfattas av lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, en målgrupp som enligt gällande
reglemente faller inom funktionsstödsnämndens ansvars- och kompetensområde. Vid
arbetsmarknads-och socialförvaltningens dialog med funktionsstödsförvaltningen
framkommer att funktionsstödsförvaltningen bedömer att konceptet jobbskuggarvecka
ligger i linje med det arbete som de bedriver inom ramen för daglig verksamhet och enskilda
platser och att konceptet därför redan är etablerat inom funktionsstödsförvaltningens
verksamheter. I dialogen kring förslaget om jobbskuggarvecka har
funktionsstödsförvaltningen inte framfört behov av utökad samverkan med arbetsmarknadsoch socialförvaltningen gällande insatser för deras målgrupp.
Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår att motionen ska anses vara besvarad mot
bakgrund av att ett arbete som liknar konceptet jobbskuggarvecka redan bedrivs inom
funktionsstödsnämndens verksamheter.
Yttrande

Kommunstyrelsen har berett arbetsmarknads- och socialnämnden tillfälle att inkomma med
yttrande avseende motion angående jobbskuggarvecka. I motionen föreslås att
kommunfullmäktige beslutar att funktionsstödsnämnden tillsammans med arbetsmarknadsoch socialnämnden undersöker möjligheterna till att införa en ”jobbskuggarvecka” för
Malmöbor med funktionsnedsättning.
Funktionsstödsnämnden är ansvarig nämnd för insatser som riktar sig till personer med
funktionsnedsättning som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,
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LSS. I beredningen av ärendet har avstämning skett med utredare vid
funktionsstödsförvaltningen.
Jobbskuggning innebär att en person med funktionsnedsättning får möjlighet att vara på en
arbetsplats under t.ex. en dag eller en vecka. Jobbskuggning syftar bl.a. till att ge personer
med funktionsnedsättningar en inblick i hur det är att arbeta inom arbetsområden som
personerna är intresserade av. Samtidigt får arbetsgivare en chans att träffa personer med
funktionsnedsättningar och får erfara de resurser som personerna besitter.
Inom ramen för Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsmarknadsinsatser bedrivs ett
arbete med att erbjuda praktik och arbetsträning utifrån olika syften till unga Malmöbor 1829 år oavsett deras försörjning och Malmöbor 30 år och äldre som uppbär försörjningsstöd.
Arbetet med praktik och arbetsträning tangerar ofta syftet med jobbskuggning. I målgruppen
för arbetsmarknadsinsatser ingår personer med olika former av funktionsnedsättningar, men
insatserna riktar sig primärt inte till personer som redan omfattas av insatser enligt LSS.
Funktionsstödsnämnden bedriver en omfattande verksamhet för personer med intellektuella
funktionsnedsättningar inom daglig verksamhet. Daglig verksamhet bedrivs både i egna
verksamheter och på enskilda platser i företag, föreningar eller organisationer.
Funktionsstödsförvaltningen bedömer att konceptet jobbskuggarvecka ligger i linje med det
arbete som redan bedrivs bl.a. inom ramen för daglig verksamhet och enskilda platser och att
konceptet därför redan är etablerat inom förvaltningens verksamheter.
Inom ramen för arbetet med enskilda platser inom daglig verksamhet medverkar
arbetsmarknads- och socialförvaltningen i en arbetsgrupp tillsammans med representanter
från funktionsstödsförvaltningen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Syftet med
gruppen är att gemensamt verka för att personer med funktionsnedsättning ska närma sig
arbetsmarknaden.
Förslaget att undersöka möjligheterna till att införa konceptet jobbskuggarvecka syftar till att
främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för personer med
funktionsnedsättning som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,
LSS, en målgrupp som enligt gällande reglemente faller inom funktionsstödsnämndens
ansvars- och kompetensområde. Vid arbetsmarknads-och socialförvaltningens dialog med
funktionsstödsförvaltningen framkommer att funktionsstödsförvaltningen bedömer att
konceptet jobbskuggarvecka ligger i linje med det arbete som de bedriver inom ramen för
daglig verksamhet och enskilda platser och att konceptet därför redan är etablerat inom
funktionsstödsförvaltningens verksamheter. I dialogen kring förslaget om jobbskuggarvecka
har funktionsstödsförvaltningen inte framfört behov av utökad samverkan med
arbetsmarknads- och socialförvaltningen gällande insatser för deras målgrupp.
Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår att yrkandet att funktionsstödsnämnden tillsammans
med arbetsmarknads- och socialnämnden undersöker möjligheterna till att införa en ”jobbskuggarvecka” för
Malmöbor med funktionsnedsättning ska anses vara besvarat mot bakgrund av att ett arbete som
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liknar konceptet jobbskuggarvecka redan bedrivs inom funktionsstödsnämndens
verksamheter.
Arbetsmarknads- och socialnämnden betonar vikten av att ha en fortsatt dialog och
samverkan med funktionsstödsnämnden och andra relevanta aktörer för att fler personer
med funktionsnedsättningar ska kunna närma sig arbetsmarknaden.
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