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Avrop av jobbpaktsmedel 2021

GYVF-2021-569
Sammanfattning

Kommunstyrelsen gavs i Malmö stads budget i uppdrag att med berörda nämnder genomföra
en Jobbpakt med Malmöborna (Budget 2018 med plan för åren 2019–2023, STK-2017-192).
I kommunstyrelsens budget för 2021 finns avsatt medel för insatser kopplade till Jobbpakten
och som bidrar till kompetensförsörjningen i Malmö men som inte rums inom befintliga
anslag (Malmö stads Budget 2021 med plan för åren 2022-2023, STK-2020-1251).
Gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen föreslår att gymnasie-och
vuxenutbildningsnämnden ansöker om medel från Jobbpakten 2021 för att genomföra
insatser som bidrar till att realisera intentioner och samtidigt 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 är självförsörjande.
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.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att ansöka om 8 964 656 kronor
från kommunstyrelsen för planerade insatser för 2021 i enlighet med Jobbpaktens
intentioner.
Ansökta medel avser kostnader som uppstår utifrån nämndens verksamhet för att kunna
genomföra de föreslagna insatserna.
Beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avropar 8 964 656 kronor från
kommunstyrelsen för planerade insatser för 2021 i enlighet med Jobbpaktens intentioner.
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förklarar beslutet för omedelbart justerat.
Reservationer och särskilda yttranden
Alexandra Thomasson (V) anmäler särskilt yttrande för Vänsterpartiet.
Rickard Åhman Persson (SD) anmäler reservation för Sverigedemokraterna.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-03-26
Ärende nr 7 Avrop på jobbpaktsmedel 2021
Långvarig arbetslöshet orsakar ohälsa hos individen och innebär enorma
kostnader för samhället. Det är ett svek mot våra medborgare och en dålig
strategi för samhällelig och ekonomisk utveckling att inte satsa mer på att lösa
den växande arbetslösheten i vår stad. Vi i Vänsterpartiet tycker därför att
förvaltningens förslag är ett bra steg i rätt riktning men att det inte räcker för att
göra en väsentlig skillnad. Vi vill se större satsningar än så.
Alexandra Thomasson (v)
Holger Cannerfors (v)
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Reservation
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-03-26
Ärendenummer: P7

Avrop av jobbpaktsmedel 2021
Sverigedemokraterna ställer sig i stort positiv till att ansöka om jobbpaktsmedel men
vi kan inte ställa oss bakom att delar av medlen används till utveckling av svenska
språket.
Då svenska språket är helt avgörande för en fungerande integration och
möjligheterna till såväl ett fast arbete som fullgoda studier, så vill
Sverigedemokraterna se en lösning där det tidigt ställs större krav på att lära sig
svenska språket än vad som är fallet idag. Vi kan tänka oss lösningar där olika bidrag
och kravet på att lära sig svenska harmoniserar med varandra. Att ens bli antagen till
utbildningar som t.ex. vård och omsorgsprogrammet samt barn- och
fritidsprogrammet utan goda kunskaper i svenska språket, det är inget som vi
Sverigedemokrater kan acceptera.
Då vårt yrkande inte har fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.
_____________________________
Rickard Åhman-Persson (SD)

____________________________
Oliver Hinojosa (SD)

Med instämmande av

___________________________
Britt-Marie Nilsson (SD)

____________________________
Åke Gusérus Bengtsson (SD)
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