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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.
Förslag till 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.
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3. Kommunstyrelsen beslutar att finansiering sker från stadskontorets budget inom omvärldoch näringslivsavdelningen från anslaget för Jobbpakt och anslaget för Sommarpraktik för
unga.
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Beslutsunderlag







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

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-23
Kommunstyrelsen 2020-04-15
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Omvärld- och näringslivsavdelningen
Avdelningen för intern ledning och stöd, enheten ekonomi och utveckling
Ärendet

I budget 2018 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att med berörda nämnder genomföra en
Jobbpakt med Malmöborna. I kommunstyrelsens nämndsbudget för 2020 (STK-2019-1675) har
22 miljoner kronor avsatts för insatser kopplade till Jobbpakten. Ytterligare 17 miljoner kronor
inns 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.
Avrop arbetsmarknads- och socialnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden ansöker om att avropa totalt 17 800 000 kronor för
insatser i linje med Jobbpaktens intentioner. Nämnden ämnar arbeta med och utveckla insatser
inom:
 Ung i sommar
 Jobbspår och Talangprogram
 Arbetsmarknadsanställningar med låg subventionsgrad
 Arbetsledare kommunala arbetslag
Sommarpraktik för unga 16–19 år i Malmö är en av ambitionerna i enlighet med Jobbpakten och
under 2020 kommer arbetsmarknads- och socialnämnden arbeta intensivt med att öka antalet
tillgängliga platser för unga i sommarpraktik. Stadens ambitioner att erbjuda alla ungdomar
sommarpraktik är en ambition som medför ökade kostnader i form av praktiklöner som inte
ryms inom befintligt anslag. De sökta medlen avser 6 240 000 kronor för ökade kostnader för
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ungdomars praktiklöner, samt 790 000 kronor för personalkostnader, marknadsföring och
aktiviteter för att rekryterna nya praktikplatser till Ung i Sommar.
Arbetsmarknads- och socialnämnden kommer under 2020 fortsätta utveckla lokala Jobbspår och
Talangprogram i nära samarbete med branscher och företag med rekryteringsbehov. Ett
jobbspår innebär ett paket av utbildning och insatser som gör arbetssökande anställningsbar på
ett specifikt företag. Syfte och mål är att jobbspåren leder till att långtidsarbetslösa får arbete och
blir självförsörjande. Genom att möta branschens behov av utbildad arbetskraft förstärker
Malmöbornas möjlighet till egenförsörjning och en hållbar förankring på arbetsmarknaden. Att
fortsätt utveckla Jobbspår och Talangprogram utifrån arbetsmarknadens efterfrågan bedömer
arbetsmarknads- och socialförvaltningen har direkt koppling till Jobbpaktens intentioner men
ryms inte inom befintligt anslag. De sökta medlen avser 2 500 000 kronor för lönekostnader för
arbetsgivarsamordnare, uppstarts- och eventkostnader samt OH-kostnader.
Nämnden kommer under 2020 att fortsätta utveckla koncept för arbetsmarknadsanställningar
som vid behov kan genomföras i kombination av anställning och utbildning för målgrupper som
i mindre omfattning har möjlighet att erbjudas arbetsmarknadsanställning med hög
subventionsgrad, exempelvis Extratjänst. Utbildning kan vara reguljär utbildning men också
kortare utbildningsinsatser eller arbetsplatsförlagd utbildning. Koncepten utvecklas och
genomförs i samverkan med Malmö stads förvaltningar, Arbetsförmedlingen, samt branscher
och företag med rekryteringsbehov. Arbetsmarknads- och socialnämnden planerar att under
2020 göra liknande insatser också för målgruppen unga vuxna 20–29 år som i mindre omfattning
har möjligheter att erbjudas arbetsmarknadsanställningar med hög subventionsgrad.
Koncept för arbetsmarknadsanställningar för målgrupper som i mindre omfattning har möjlighet
att erbjudas arbetsmarknadsanställning med hög subventionsgrad är direkt kopplade till
intentionerna i Jobbpakten och bidrar till stadens kompetensförsörjning samt till minskning av
ekonomiskt bistånd. Utveckling av koncept med kombinationer av utbildningar och anställning
bedömer arbetsmarknads- och socialnämnden inte ryms inom befintligt anslag och nämnden
bedömer att det behövs 6 100 000 kronor för att kunna utveckla koncept av kombinationer av
anställning och utbildning för arbetsmarknadsanställningar varav 1 750 000 kronor till
arbetsmarknadsanställningar för unga vuxna 20–29 år. Medlen avser deltagarfinansiering för
arbetsmarknadsanställningar med låg subventionsgrad, exempelvis Nystartsjobb.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har under 2018 och 2019 utvecklat nya koncept med
samlingsnamnet Nora där arbetslag arbetar med caféverksamhet, konferensservice och lokalvård.
Verksamheten 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 2020 kommer arbetsmarknads- och socialförvaltningen att
fortsätta utveckla nya koncept och arbetslag inom kommunala förvaltningar och förutsatt att
volymer för kommunala arbetsmarknadsanställningar i olika former ökar krävs fler arbetsledare
som idag inte finansieras inom befintliga anslag. Insatserna har en direkt koppling till
intentionerna i Jobbpakten. För att kunna möta ökade volymer av kommunala
arbetsmarknadsanställningar kommer det finnas behov av nya arbetsledare vilket
arbetsmarknads- och socialnämnden inte bedömer ryms inom befintligt anslag. Bedömningen är
därför att det behövs 2 170 000 kronor för detta ändamål vilket avser lönekostnader för
arbetsledare samt OH-kostnader.
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Avrop gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansöker om att avropa totalt 11 312 500 kronor för
insatser i linje med Jobbpaktens intentioner. Nämnden ämnar använda 4 500 000 kronor för att
öka volymen av olika sorters yrkesinriktade kombinationsutbildningar som leder till jobb inom
bristyrken. Kombinationsutbildningarna genomförs i egen regi eller som kombination med
Arbetsförmedlingens yrkesutbildningar för att få maximalt nyttjade av både statliga och
kommunala resurser.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vill även använda 6 812 500 kronor till att inrätta
orienteringskurser i syfte att höja den digitala kompetensen för de som saknar sådan, samt leda
målgrupper som annars inte tagit del av yrkesinriktad utbildning till att ta del av
kombinationsutbildningarna, ordinarie reguljär utbildning alternativt annan insats via
Arbetsförmedlingen eller arbetsmarknads- och socialförvaltningens verksamhet.
Insatserna är i dagsläget helt eller delvis ofinansierade och bedöms inte rymmas inom befintliga
anslag varför finansiering är nödvändig för att insatserna ska kunna genomföras utan att andra
insatser inom nämnden prioriteras bort. Insatserna innebär ett tillgängliggörande av yrkesinriktad
utbildning tillsammans med språkutbildning för i första hand personer på studieväg 1 och 2
tidigare än vad som görs idag. Detta bedöms leda till arbete för målgruppen i ökad grad, samt
öka individens motivation att stanna kvar i studier då vägen till arbete inte blir lika lång. Det
bedöms även leda till en förbättrad kompetensförsörjning för Malmös arbetsgivare då
kombinationsutbildningarna bedrivs mot bristyrken.
Insatserna syftar också till att genom orienteringskurser förstärka den digitala kompetensen och
yrkesvägledningen för att skapa förutsättningar för att kunna genomföra studierna, göra
välgrundade val av yrkesinriktning och lägga grunden för en gemensam planering framåt som
kan synkas med såväl studie- och yrkesvägledare, socialsekreterare, arbetsmarknadssekreterare
samt vid behov även med Arbetsförmedlingen. Orienteringskursernas inriktning och utformning
bestäms av Skolverket och ska motsvara behov som inte går att möta upp i en nationell kurs.
Det finns möjlighet att anpassa delar av orienteringskursen eftersom utgångspunkten för att
anordna orienteringskurs är den enskilde elevens behov och dessa behov finns i en lokal kontext.
Orienteringskurserna bedöms leda till att individerna får större möjligheter att tillgodogöra sig
utbildningarna och att individerna får ökad motivation att stanna kvar i utbildningen genom
vägledningen och den synkroniserade planen framåt.
Sammantaget innebär satsningarna med orienteringskurser och olika yrkesinriktade utbildningar i
kombination med språkutbildning att möjligheten att studera med statlig ersättning i form av
aktivitetsstöd, etableringsersättning och utvecklingsersättning maximeras vilket bedöms
undanröja hindret med individens försörjning under studier så långt det är möjligt samtidigt som
det påverkar försörjningsstödet i positiv riktning.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bedömer att utöver att bidra till ökad måluppfyllelse
till kommunfullmäktigemålen och att förverkliga Jobbpaktens intentioner så kommer även
försörjningsstödet att påverkas positivt. Försörjningsstödet bedöms sjunka dels eftersom
kombinationsutbildningarna och orienteringskurserna i normalfallet kan genomföras inom
ramen för arbetsmarknadspolitiska program (då individen får statlig ersättning), dels eftersom
arbetsmarknads- och socialförvaltningen ska kunna nyttja utbildningarna för vissa av sina
målgrupper inom försörjningsstödet och dels eftersom utbildningarna ska leda till jobb.
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Stadskontorets bedömning
Stadskontoret bedömer att de planerade insatser som arbetsmarknads- och socialnämnden och
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar svarar väl mot intentionerna i Jobbpakten.
Insatserna bedöms också påverka måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål:
 Malmö stad ska verka för att en större andel ungdomar ska arbeta eller studera,
 Malmö stad ska verka för att en större andel Malmöbor som är självförsörjande.
Stadskontoret förordar därför att ansökningarna ska beviljas med medel avsatta för Jobbpakten.
För 2020 finns 32 000 000 kronor avsatta för Jobbpakten, varav 2 000 000 kronor avser
rekrytering av Malmöbor med funktionsvariation i daglig verksamhet och 7 000 000 kronor för
Sommarpraktik för ungdomar.
Ansvariga

Micael Nord Näringslivsdirektör
Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör

