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§

178

Avrop från Jobbpakten 2020

STK-2020-368
Sammanfattning

I budget 2018 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att med berörda nämnder genomföra en
Jobbpakt med Malmöborna. Under 2020 har 39 miljoner kronor avsatts. I kommunstyrelsens
nämndsbudget för 2020 (STK-2019-1675) har 22 miljoner kronor avsatts för insatser
kopplade till Jobbpakten. Ytterligare 17 miljoner kronor finns avsatta inom stadskontorets
omvärlds- och näringslivsavdelnings budgetram: 10 miljoner kronor till Jobbpakten och
7 miljoner kronor till Sommarpraktik för unga. Medlen ska användas till insatser kopplade till
Jobbpakten och bidra till kompetensförsörjningsinsatser som inte ryms inom befintliga
anslag.
Arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN-2020-789) och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden (GYVN-2020-82) har inkommit till kommunstyrelsen med var sin
ansökan om att avropa 17 800 000 respektive 11 312 500 kronor för planerade insatser under
2020 i enlighet med Jobbpaktens intentioner. Nämnderna har tillsammans analyserat behov
och därigenom identifierat ett antal förslag på insatser och utvecklingsområden som kan
komma att genomföras samordnat, integrerat eller i direkta samarbeten mellan nämnderna.
Stadskontoret bedömer att de planerade insatserna som arbetsmarknads- och socialnämnden
och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar svarar väl mot intentionerna i
Jobbpakten. Insatserna bedöms också påverka måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål
inom området. Stadskontoret förordar därför att ansökningarna ska beviljas.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen beviljar arbetsmarknads- och socialnämnden 17 800 000 kronor
avseende insatser kopplade till Jobbpakten under 2020, varav 7 030 000 kronor avser
Sommarpraktik för unga.
2. Kommunstyrelsen beviljar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 11 312 500
kronor avseende insatser kopplade till Jobbpakten under 2020.
3. Kommunstyrelsen beslutar att finansiering sker från stadskontorets budget inom
omvärld- och näringslivsavdelningen från anslaget för Jobbpakt och anslaget för
Sommarpraktik för unga.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse KSAU 200323 Avrop från Jobbpakten 2020
Tjänsteskrivelse gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 200221 § 20
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 200221 § 45
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