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Konsekvensanalys Modulbetong
Samarbete med Modulbetong
Arbetsmarknadsförvaltningen har sedan slutet av 2016 haft ett samarbete med
Modulbetong kring deras nyrekryteringar, där de via oss har anställt 30
trelleborgare.
Modulbetong har utefter branschprognoser och aktuell orderingång uttryckt
behov av att kraftigt bygga ut sin verksamhet. Detta skulle innebära att de under
en femårsperiod behöver nyrekrytera 100 personer, avhängigt att
kompetensförsörjningen kan säkras. För att tillse detta har
Arbetsmarknadsförvaltningen och Modulbetong konstruerat en modell kring
flexibel kompetensförsörjning – Trelleborgs Industrispår – där bland annat
nyanlända trelleborgare utan goda kunskaper i svenska kan gå in och lära sig
arbetet inför en anställning. Andra samarbetspartners i detta är
Bildningsförvaltningen och Arbetsförmedlingen.

Det kommunalekonomiska perspektivet
För varje månad en trelleborgare uppbär försörjningsstöd kostar det i snitt
kommunen 7 500 kr. Dessutom går kommunen miste om uppskattningsvis
samma belopp i uteblivna skatteintäkter. Detta är grunden i vår analys.
Planen var att starta Trelleborgs Industrispår med tio deltagare i mars.
Kostnaden för att skjuta upp starten sex månader är 450 000 kr i
försörjningsstöd och samma belopp i uteblivna skatteintäkter.
Arbetsmarknadsförvaltnignen ser goda möjligheter till ett fortsatt samarbete
med Modulbetong. Företaget har planer på att stegvis anställa ytterligare 100
personer under de kommande fem åren. Enligt formeln ovan skulle 100
personer i arbete spara kommunen utgifter på 750 000 kr i försörjningsstöd
varje månad och generera motsvarande belopp i skatteintäkter.
Vi vet dock att det för den arbetslöse trelleborgaren finns andra alternativ än
Modulbetong. Dock har företaget visat sig mycket bra på att bereda möjligheter
åt långtidsarbetslösa trelleborgare, där vissa har varit arbetslösa mycket lång tid.
En bedömning av för samarbetet ansvarig tjänsteman är att samarbetet med
Modulbetong i snitt har snabbat upp ledtiden till anställning för de enskilda
deltagarna med 9 månader.
Om Modulbetong skulle anställa 100 personer skulle enbart dessa förkortade
ledtider spara in sammanlagt 6 750 000 kr i kostnader för försörjningsstöd, på
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samma gång som det skulle generera uppskattningsvis samma belopp i
skatteintäkter.

Kompetensförsörjning för andra företag
Den långsiktiga idén med Trelleborgs industrispår är att kunna bygga ut och
arbeta med kompetensförsörjning även åt andra företag, där Modulbetong är de
som går i bräschen och synliggör möjligheterna. Inom ramen för Trelleborgs
Industrispår kan flertalet företag inom industri, bygg och tillverkning finna och
träna personal inför anställning, allt utefter de krav som finns inom deras
verksamheter. I nuvarande högkonjunktur vet vi att ett av de stora hindren för
tillväxt är just bristen på anställningsbar personal, ett problem som vi inom
ramen för Trelleborgs industrispår – tillsammans med näringslivet – hade
kunnat finna en lösning på.

Etablering av nyanlända
Tanken med Trelleborgs industrispår har ända sedan starten varit att tillse att de
trelleborgare som inte på egen hand kan finna, få och behålla ett arbete på ett
flexibelt sätt kan tillgodogöra sig den kompetens som krävs för att kunna arbeta
på Modulbetong. Satsningen har, i samverkan med SFI på
Bildningsförvaltningen och etableringsansvarig på Arbetsförmedlingen, varit
fokuserad på att vika ett stort antal platser åt nyanlända trelleborgare.
Bedömningen är att denna satsning hade kunnat förebygga ett långt
bidragsberoende för många nyanlända och gett dem en möjlighet att bygga sig
en framtid i Trelleborg som etablerad på arbetsmarknaden. Det goda exempel
detta hade varit hade gett effekter inte bara i Trelleborg och för trelleborgare,
utan hade med säkerhet varit ett gott exempel även för andra kommuner i
Sverige.
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