Malmö stad

1 (3)

Stadskontoret
Datum

Tjänsteskrivelse

2020-07-30
Vår referens

Erika Pettersson
Planeringssekreterare
Erika.Pettersson@malmo.se

Ansökan om medel från Stiftelsen Uppstart Malmö för ON TRACK 2.0
STK-2020-860
Sammanfattning

Stiftelsen Uppstart Malmö har inkommit till kommunstyrelsen med en ansökan om medel för
projektet ON TRACK 2.0. Ansökan uppgår till 9 600 990 kronor fördelat över tre år.
Stadskontoret förordar, med skäl som anges i ärendet, att ansökan avslås.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen avslår ansökan om medel från Stiftelsen Uppstart Malmö för ON
TRACK 2.0.
Beslutsunderlag





Rapport ON TRACK
Ansökan om medel från Stiftelsen Uppstart Malmö för ON TRACK 2.0
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200810 Ansökan om medel från stiftelsen Uppstart Malmö för
ON TRACK 2.0

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-10
Kommunstyrelsen 2020-08-19
Beslutet skickas till

Stiftelsen Uppstart Malmö
Omvärlds- och näringslivsavdelningen
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, arbetsmarknadsavdelningen
Ärendet

Stiftelsen Uppstart Malmö har inkommit till kommunstyrelsen med en ansökan om medel för
projektet ON TRACK 2.0, avseende full finansiering för en treårig förlängning av projektet. Det
sökta beloppet uppgår till 2 998 302 kronor för år ett, 3 275 160 kronor för år två samt
3 327 528 kronor för år tre.

SIGNERAD

2020-08-04

Projektet ON TRACK
Projektet ON TRACK startade sommaren 2018 som ett tvåårigt projekt med Tillväxtverket som
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huvudfinansiär, inom ramen för Tillväxtverkets projektportfölj Enklare vägar till jobb 2.0. ON
TRACK var stiftelsen Uppstart Malmös tredje projekt som inkluderar målgruppen unga
arbetslösa. Det övergripande syftet med projektet var att arbeta med metodutveckling inom
området ”vägar mot arbete” samt kompetensförsörjning för företag. Målsättningar var att
minska arbetslösheten bland unga, långtidarbetslösa och nyanlända genom att stötta
arbetssökande i de första stegen mot utbildning och egenförsörjning, och att bidra med till
kompetenshöjning hos de företag som kunde vara aktuella för att anställa projektets målgrupper.
Konkreta projektmål var att 100 personer vid projektutgången skulle ha kommit i arbete, och att
100 personer blivit lotsade och inskrivna på utbildning eller insats. Enligt ON TRACKs
projektrapport hade projektet i februari 2020 resulterat i att 75 personer kommit i arbete och att
70 personer lotsats och skrivits in på utbildning, insats eller Arbetsförmedling. Till detta hade
350 coachande samtal hållits och 30 workshops arrangerats.
Region Skåne medfinansierade projektet fram till 2019, som ett led i utvecklingen av arbetet med
kompetensstrategier och arbetsmarknadsinsatser. Även Arbetsförmedlingen medfinansierade
projektet under 2018, men beslutade till följd av myndighetens omorganisering att möjligheten
för fortsatt medfinansiering saknades för 2019.
ON TRACK beviljades 200 000 kronor av kommunstyrelsen under 2019 (STK-2019-771), med
medel från Jobbpakten. En förutsättning för kommunstyrelsens beslut var att ON TRACK
skulle etablera ett samarbete med Arbetsmarknads- och socialförvaltningens
arbetsmarknadsavdelning.
ON TRACK 2.0
Den ursprungliga projekttiden hos Tillväxtverket för ON TRACK löper ut under sommaren
2020, varför stiftelsen Uppstart Malmö nu ansöker om nya medel för en treårig fortsättning av
projektet. Både Region Skåne och Arbetsförmedlingen har aviserat att de inte kommer bevilja
några ytterligare medel till projektet. Full finansiering söks därför hos kommunstyrelsen.
I ansökan uppges att målsättningen för projektperioden 2020-2023 är att:




genomföra 120 coachande samtal årligen
genomföra uppsökande aktiviteter vid 100 tillfällen
genomföra rekrytering till arbete eller lotsa 75 personer årligen

Utöver detta uppges att man inom projektperioden avser utveckla ett onlineverktyg, ta fram och
pröva en ny handledarutbildning för företag samt att bidra till spridning av kunskaper och
lärdomar om målgruppen.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens bedömning
Stadskontoret har vid handläggning av föreliggande ärende fört dialog med arbetsmarknads- och
socialförvaltningens arbetsmarknadsavdelning (AMA). Ett villkor för de projektmedel som
kommunstyrelsen beviljade ON TRACK 2019 var att ett samarbete skulle upprättas mellan
projektet och AMA. Ett sådant samarbete har enligt AMA dock inte etablerats i operativa
termer. AMA ser inte heller att ON TRACKs arbete på ett väsentligt sätt kompletterar det som
redan ryms inom AMAs strategi för samverkan med arbetsgivare (som bland annat innefattar
coachning, matchning och rekryteringsservice). Bedömningen är att ON TRACK inte heller
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bidrar med ny metodik eller nya samarbeten av strategisk vikt.
Vidare bedömer AMA att de målgrupper som beskrivs i ansökan snarast utgör grund för
samverkan med Arbetsförmedlingen. De kompletteringsbehov som AMA:s målgrupp i första
hand vore betjänta av handlar om nya utbildningsvägar för en hållbar etablering på
arbetsmarknaden, då denna målgrupp till 90% saknar fullständig gymnasieutbildning.
Stadskontorets bedömning

Stadskontoret delar arbetsmarknads- och socialförvaltningens bedömning, och ser att det arbete
som bedrivs inom projektet ON TRACK inte kan bedömas komplettera de befintliga
kommunala arbetsmarknadsinsatserna på ett sådant sätt att det står i proportion till det sökta
beloppet. Dessutom har Region Skåne och Arbetsförmedlingen informerat om att det inte är
aktuellt med ytterligare finansiering till projektet från deras sidor, vilket innebär att Malmö stad
ska stå för hela finansieringen av projektet under tre år.
Vidare anger principerna för kommunstyrelsens bidragsgivning att endast projekt i
uppstartsfasen kan beviljas stöd. Principerna medger således inte beviljande av stöd till
projektförlängningar av det slag som anges för ON TRACK 2.0.
Stadskontoret föreslår mot bakgrund av detta att ansökan ska avslås.
Ansvariga

Micael Nord Näringslivsdirektör
Lotta Liedberg Sekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör

