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Sammanfattning

Kommunfullmäktige 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 ryms inom befintliga anslag
(Malmö stads Budget 2021 med plan för åren 2022–2023, STK-2020-1251).
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden
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.
Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås besluta att ansöka om 9 000 000 kr från
kommunstyrelsen för planerade insatser för 2021 i enlighet med Jobbpaktens intentioner och
utifrån den kommunövergripande målsättningen om en utökning med 1000
arbetsmarknadsanställningar för 2021 (STK-2020-1509).
Ansökta medel avser kostnader som uppstår utifrån nämndens verksamhet för att kunna
genomföra de föreslagna insatserna.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har samordnat sig med gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen i ärendet.
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden ansöker om 9 000 000 kr från kommunstyrelsen
för insatser kopplade till Jobbpakten som arbetsmarknads- och socialnämnden planerar
att genomföra under 2021.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

ASN presidieberedning 2021-02-02
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2021-02-10
ASN presidieberedning 2021-03-03
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2021-03-25
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ärendet

Kommunfullmäktige 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 ryms inom befintliga anslag
(Malmö stads Budget 2021 med plan för åren 2022–2023, STK-2020-1251).
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden
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.
Malmö stads kommunfullmäktige beslutade den 22 december 2020 en kommunövergripande
målsättning om en utökning med 1 000 arbetsmarknadsanställningar för 2021 (STK-2020-1509).
Utökningen med 1 000 anställningar räknas från och med den 1 november 2020, vilket innebär
att cirka 1 500 arbetsmarknadsanställningar ska skapas 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
förvaltningen tidigare planerat för i dialog med AF.
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.
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.

3 (3)
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har samordnat sig med gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen i ärendet.
Förvaltningens övervägande

Förvaltningen bedömer att avrop från Jobbpakten är nödvändig för att uppnå stadens
målsättning att realisera 1 500 arbetsmarknadsanställningar under 2021.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden
beslutar att ansöka om 9 000 000 kr från kommunstyrelsen för planerade insatser för 2021 i
enlighet med Jobbpaktens intentioner för att bidra till stadens kompetensförsörjning samt till
minskning av ekonomiskt bistånd och för att bistå fler Malmöbor till självförsörjning.
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