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Sammanfattning

I budget 2018 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att med berörda nämnder genomföra en Jobbpakt 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.
Förslag till 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
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G-Tjänsteskrivelse KSAU 210329 Avrop från Jobbpakten 2021
G-tjansteskrivelse-GVN-2021-03-26-avrop-av-jobbpaktsmedel
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 210325 § 107 med muntlig Reservation (M) och
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(SD)
Tjänsteskrivelse från arbetsmarknads- och socialnämnden

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-29
Kommunstyrelsen 2021-04-07
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. 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.
Avrop arbetsmarknads- och socialnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden bedömer att avrop från Jobbpakten är nödvändig för att
uppnå stadens målsättning att realisera 1 500 arbetsmarknadsanställningar i stadens förvaltningar
under 2021. Med arbetsmarknadsanställningar avses i detta fall extratjänster men också andra
typer av lönebidragsanställningar, introduktionsanställningar och nystartsjobb samt förlängda
satsningar på jobb för unga.
Arbetsförmedlingen aviserade i början av mars 2021 att myndighetens budget för 2021 gällande
extratjänster begränsats. Förändringen av Arbetsförmedlingens programanslag betyder att
kommunerna kommer att kunna realisera färre antal extratjänster under 2021 än vad
arbetsmarknads- och socialförförvaltningen tidigare planerat för i dialog med
Arbetsförmedlingen.
I enlighet med Jobbpaktens intentioner och för att kunna nå den kommunövergripande
ambitionen om en utökning av 1 000 arbetsmarknadsanställningar under 2021 kommer andra
typer av arbetsmarknadsanställningar bli än mer aktuella än föregående prognoser. Detta innebär
ökade lönekostnader och ökade kostnader för verksamhetens arbetsgivarfunktion som idag inte
ryms inom befintlig ram.
Arbetsmarknads- och socialnämnden ansöker om 9 000 000 kronor från kommunstyrelsen för
planerade insatser för 2021 i enlighet med Jobbpaktens intentioner för att bidra till stadens
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kompetensförsörjning samt till minskning av ekonomiskt bistånd och för att bistå fler Malmöbor
till självförsörjning. Medlen avser 9 000 000 kronor för lönekostnader för
lönebidragsanställningar, introduktionsanställningar, nystartsjobb samt förlängda satsningar på
jobb för unga inklusive ökade kostnader för verksamhetens arbetsgivarfunktion.
Avrop gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen har analyserat behov och identifierat ett antal
förslag på insatser och utvecklingsområden som kan komma att genomföras var för sig,
samordnat, integrerat eller i direkta samarbeten mellan förvaltningarna. Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen har samordnat sig med arbetsmarknads- och socialförvaltningen
avseende ärendet.
I syfte att stärka möjligheterna till högre måluppfyllelse och förbättrade möjligheter till
anställning efter avslutad utbildning för nedan redovisade elevgrupper inom vuxenutbildningen
äskas om jobbpaktsmedel för möjlighet att genomföra nedan redovisade insatser och aktiviteter.
Flertalet av insatserna sker i samverkan med arbetsmarknads- och socialförvaltningen och med
syfte att utveckla detta samarbete ytterligare runt identifierade målgrupper.










Orienteringskurser för sfi-elever med kort utbildningsbakgrund. Syftet för dessa kurser
är bedömda av Skolverket men ej finansierade.
Kombinationsutbildningar i form av yrkes-sfi och jobbspår med integrerad undervisning
i sfi under yrkeskurserna.
Jobbspår – Grafiker.
För elever som studerar utbildningarna vård och omsorgsprogrammet och barn- och
fritidsprogrammet i form av yrkespaket och / eller reguljär utbildning med låga
förkunskaper i svenska.
Insatser i yrkessvenska.
Kombinationsutbildningar i form av yrkespaket och uppdragsutbildningar med
integrerad undervisning i svenska som andraspråk.
Utökning av digital studieverkstad för att möta allt större behov i spåren av övergången
till fjärr- och distansundervisning som följd av pandemin.
Nivåtestning för att motverka studieavbrott.
Dubbel yrkesutbildning 2.0.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen bedömer att för att genomföra ovanstående
insatser i syfte att uppnå stadens målsättningar föreslår förvaltningen att gymnasie-och
vuxenutbildningsnämnden beslutar att ansöka om 8 964 656 kronor från kommunstyrelsen för
planerade insatser för 2021, i enlighet med Jobbpaktens intentioner för att bidra till stadens
kompetensförsörjning samt till fler Malmöbor till självförsörjning.
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.
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Stadskontoret förordar därför att ansökningarna ska beviljas med medel avsatta för Jobbpakten.
Det innebär att 18 000 000 kronor avropas av totalt 32 396 000 kronor som finns reserverade
för Jobbpakt 2021. Nämnderna avser återkomma senare i år för ytterligare avrop. Dessutom
kommer funktionsstödsnämnden att i juni och november i år avropa medel för insatser inom
Daglig verksamhet.
Ansvariga

Micael Nord Näringslivsdirektör
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör

