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Kommunstyrelsen

Finansiering av projekt Naturnära jobb
1. Kommunstyrelsen arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Finansiering av projekt Naturnära jobb sker med 350 tkr från kommunstyrelsens budget för
oförutsedda kostnader.

2. Sammanfattning
Oxelösunds kommun har ansökt hos Länsstyrelsen om medel för en satsning på projekt
Naturnära jobb vilket syftar till att möjliggöra arbete inom naturvård för unga vuxna som står
långt från arbetsmarknaden. Ansökan har beviljats av länsstyrelsen och finansiering
möjliggjorts för projektledare samt vissa kringkostnader på sammantaget 350 tkr. Projektet
faller inom ramen för arbetsmarknadsåtgärder och finns organisatoriskt inom Social- och
omsorgsförvaltningen men sker i samarbete med Kommunstyrelsens Mark- och
exploateringsstrateger som vägleder kring arbetsuppgifter och naturvård. Projektledare är
anställd och förberedelser för projektet är klara. Utgångpunkten vid ansökan var att erbjuda
personer som står långt från arbetsmarknaden sysselsättning inom ramen för projektet och
att dessa skulle ersättas genom arbetsförmedlingens extratjänster.
I samband med att projektet skulle starta i september meddelade arbetsförmedlingen att de
inte skulle bevilja fler extratjänster. I och med detta beslut fanns inte längre finansiering av
ersättning till deltagande ungdomar. För att möjliggöra projektet och skapa förutsättningar
för aktuella ungdomar att komma närmre arbete samt undvika att bli återbetalningsskyldig
till Länsstyrelsen för icke genomfört projekt, föreslås att lönekostnaderna för ungdomarna
finansieras från Kommunstyrelsens reserv för oförutsedda kostnader. Summan för detta
beräknas vara 350 000 kr från projektstart fram till projektavslut den 31 december 2021.
Kvarstående medel i KS oförutsett är nu 1 588 tkr och blir då 1 238 tkr.
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