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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-03-29 kl. 15:12-15:25

Plats

Distans via Teams

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)

Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar
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Avrop från Jobbpakten 2021

STK-2021-452
Sammanfattning

I budget 2018 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att med berörda nämnder genomföra en
Jobb-pakt med Malmöborna. Därefter har årligen avsatts medel från kommunstyrelsen för
insatser kopplade till Jobbpakten. För 2021 finns inom Finansförvaltningens budget avsatt
medel om 32 396 000 kronor för Jobbpakt – yrkesutbildningssatsning, daglig verksamhet och
språksatsning.
Arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN-2021-709) och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GYVF-2021-569) har inkommit till kommunstyrelsen med var sin ansökan om att
avropa vardera 9 000 000 kronor för planerade insatser under 2021 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 beslutar att för år 2021 överföra 18 000 000 kronor från
kommunstyrelsens anslag till förfogande inom finansiering till kommunstyrelsen.
2. Kommunstyrelsen beviljar 9 000 000 kronor till arbetsmarknads- och socialnämnden
och 9 000 000 kronor till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under
förutsättning att motsvarande medel överförs från kommunstyrelsens anslag till
förfogande inom finansiering till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag









G-Tjänsteskrivelse KSAU 210329 Avrop från Jobbpakten 2021
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 210325 § 107 med muntlig Reservation
(M) och (SD)
Tjänsteskrivelse från arbetsmarknads- och socialnämnden
G-tjänsteskrivelse GVN 210326- Avrop av jobbpaktsmedel
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 210326 §47
Ansökan om jobbpaktsmedel 2021 210326
Beräkningsunderlag 210326

