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Återrapportering - Uppdragsdirektiv budget 2019 - ta fram lokala
jobbspår där utbildning och arbete kombineras med målet att
möta stadens behov av kompetensförsörjning.

STK-2019-1400
Sammanfattning

I budget 2019 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta
fram lokala jobbspår där utbildning och arbete kombineras i syfte att möta stadens behov av
kompetensförsörjning och att fler Malmöbor ska nå egen försörjning. Stadskontoret har
tillsammans med arbetsmarknads- och socialförvaltningen och gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen tagit fram föreliggande utredning som svar på
budgetuppdraget.
Utredningen visar att lokala jobbspår har en begränsad påverkan på såväl kommunens som
näringslivets största kompetensbehov, men att de bidrar till att både hjälpa en avgränsad
målgrupp att nå egen försörjning och att bistå arbetsgivare med kompetens till vissa
bristyrken. Utredningen beskriver befintliga och planerade lokala jobbspår i Malmö, och ger
också förslag på hur ett fortsatt arbete med lokala jobbspår skulle kunna organiseras och
finansieras.
Utredningen färdigställdes innan coronapandemin på allvar nått Sverige, vilket innebär att
flera av de förutsättningar och omständigheter som beskrivs i utredningen i dagsläget ser helt
annorlunda ut. Vissa av de branscher som tidigare bedömdes vara i stort behov av rekrytering
står nu inför en omvänd situation. Samtidigt har det uppstått akut brist på arbetskraft i andra
sektorer. Delar av de nationella stödpaket som nu riktas mot såväl kommuner som
Arbetsförmedlingen påverkar också förutsättningarna för de lokala jobbspårens utformning
och omfattning. Hur målgruppen för lokala jobbspår specifikt kommer att påverkas av krisen
är ännu osäkert, men stadskontorets generella slutsats är att personer med redan svag
förankring på arbetsmarknaden sannolikt kommer få än svårare att komma i arbete framöver.
Stadskontoret bedömer således att behovet av lokala jobbspår kvarstår, och dessutom kan
komma få större betydelse i den situation som nu råder.
Stadskontoret föreslår att en särskild styrgrupp inrättas för det fortsatta arbetet med lokala
jobbspår, samt att de medel som avsatts för Jobbpakten under 2020, och som ännu inte
avropats, används för att stärka det fortsatta arbetet.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen av uppdrag i budget 2019 – ta fram
lokala jobbspår där utbildning och arbete kombineras med målet att möta stadens
behov av kompetensförsörjning.
2. Kommunstyrelsen godkänner förslaget om organisering och styrgrupp för fortsatt
arbete med lokala jobbspår.
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3. Kommunstyrelsen beslutar att återstående medel inom ramen för Jobbpakten 2020
vid behov kan avropas av berörda nämnder i syfte att stärka arbetet med lokala
jobbspår.
Beslutsunderlag
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