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Svar på skrivelse avseende Jobbtorg
Stockholms växande kostnader
Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att hänvisa till
förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på skrivelsen.
Sammanfattning
Arbetsmarknadsförvaltningen har mottagit en skrivelse från Martin
Westmont (SD) och Ann-Christine Carlberg (SD) där författarna
lyfter ett antal frågor avseende Jobbtorg Stockholms kostnader.
Den budget som hänvisas till i skrivelsen avser den totala budgeten
för avdelning Jobbtorg Stockholm 2021. Det innefattar därmed all
verksamhet och alla uppdrag som organiserades under avdelningen
2021, vilka specificeras nedan.
I ärendet redovisas utfallet för hela avdelningen Jobbtorg
Stockholm 2021, där kostnader för upphandling av externa
leverantörer ingår, samt personal- och lokalkostnader för de lokala
jobbtorgen 2021. Sammanlagt avslutades 1 595 aspiranter till arbete
2021. Av dessa var 310 Stockholmsjobb, varav 87
ungdomsanställningar.
Arbetsmarknadsnämnden föreslås hänvisa till förvaltningens
tjänsteutlåtande som sitt svar på skrivelsen.
Bakgrund
Jobbtorg Stockholm är en väsentlig del av
arbetsmarkandsförvaltningens verksamhet.
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Jobbtorg Stockholm grundades 2008 och är den gemensamma
ingången till stadens samlade resurser för arbetsmarknadsinsatser av
olika slag för de målgrupper som staden arbetar med. Uppdraget är
att ge stöd till arbete och studier. Målgrupper för Jobbtorg
Stockholm är:
 Personer som ansöker om försörjningsstöd på grund av
arbetslöshet eller andra orsaker där det finns skäl att pröva
återgång till arbete eller studier.
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Målgrupper som inte har försörjningsstöd men har kontakt
med enheter inom stadens stadsdelsförvaltningar så som
socialpsykiatrin, LSS eller sociala insatsgrupper kan ta del
av stadens arbetsmarknadsinsatser under vissa
förutsättningar.
Ungdomar inom kommunens aktivitetsansvar. Staden har
enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är
folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin
skolplikt, men som inte har fyllt 20 år och inte genomför
eller har fullföljt utbildning på nationella program i
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande
utbildning.
Målgrupper som nås via uppsökande arbete. Jobbtorg
Stockholm har i uppdrag från Kommunfullmäktige att arbeta
uppsökande för att nå unga 20-29 år som varken arbetar eller
studerar, UVAS, och kvinnor med svag ställning på
arbetsmarknaden som bedöms behöva särskilt stöd och
insatser för etablering på arbetsmarknaden.
Personer som omfattas av samverkan inom ramen för
FINSAM eller samverkansöverenskommelser med
Arbetsförmedlingen

Ärendet
Arbetsmarknadsförvaltningen har från Martin Westmont (SD) och
Ann-Christine Carlberg (SD) mottagit en skrivelse där författarna
lyfter följande frågor:
1. I den redovisade förvaltningsberättelsen redovisades 355,8
miljoner kronor som Jobbtorgs kostnader för 2021. Kan vi få
en specifikation över vilka kostnader som ingår i de 355,8
miljonerna?
2. Hur ser lönekostnaderna ut totalt för de cirka 200
jobbcoacher/jobbmatchare, chefer och annan personal totalt
på samtliga av kommunens Jobbtorg?
3. Hur stora är lokalkostnaderna idag totalt för alla nio
Jobbtorgen?
4. Hur stor var den totala kostnaden för år 2021 för
upphandlingen av externa leverantörer via Jobbtorg?
5. Hur många jobb totalt har Jobbtorg förmedlat under 2021?
6. Hur många av dessa förmedlade arbeten är Stockholmsjobb
och Ungdomsjobb
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom ekonomistaben vid
arbetsmarknadsförvaltningen i samarbete med avdelningen Jobbtorg
Stockholm.
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Arbetsmarknadsförvaltningens svar
Den budget som hänvisas till i skrivelsen avser den totala budgeten
för avdelning Jobbtorg Stockholm 2021. Det innefattar därmed all
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verksamhet och alla uppdrag som organiserades under avdelningen
förra året, det vill säga:
 De lokala jobbtorgens verksamhet och insatser
 Insatser i egen regi såsom Stockholmsjobb
 Insatser i upphandlad regi
 Uppsökande arbete av unga 20-29 år som varken arbetar
eller studerar och kvinnor med svag ställning på
arbetsmarknaden
 Uppsökande arbete och insatser för unga 16-19 år som
omfattas av kommunens aktivitetsansvar
 Förvaltningens arbetsgivarsamverkan, där bland annat
Integrationspakten, sociala krav i upphandling och
mentorskapsprogram ingår
 Uppföljning och kvalitetsutveckling
Den totala budgeten för Jobbtorg Stockholm 2021 var 355,8 mnkr.
Utfallet blev 344,2 mnkr, se tabellen nedan:
Avdelning Jobbtorg Stockholm

I mnkr
Utfall 2021

35 Bidrag

-57,5

36 Försäljning av verksamhet

-7,4

39 Övriga externa intäkter

-2,8

Intäkter

-67,7

50 Personalkostnader

295,4

51 Lokalkostnader

31,4

55 Köp av verksamhet

52,8

59 Övriga kostnader

32,4

Kostnader

411,9

Totalt

344,2

Personalkostnaderna 2021 för de lokala jobbtorgen blev 145 mkr.
Verksamhetsområde
Jobbtorg Stockholm

I mnkr
Utfall 2021

50 Personalkostnader

145,0

Utfallet för jobbtorgens lokalkostnader för 2021 blev 15,6 mnkr.
Verksamhetsområde
Jobbtorg Stockholm

I mnkr
Utfall 2021

51 Lokalkostnader

Svar på skrivelse avseende Jobbtorg
Stockholms växande kostnader

15,6
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Kostnaden 2021 för externt upphandlade leverantörer rörande
Jobbtorgs verksamhet blev 6,4 mnkr.
Verksamhetsområde
Jobbtorg Stockholm
Konto

I mnkr
Utfall 2021

4631 samt 4636 Köp av
verksamhet - med extern motpart

6,4

Under 2021 avslutades 1 595 till arbete. Av dessa var 310
Stockholmsjobb, varav 87 ungdomsanställningar.
______________________________
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