Årsanalys 2018
Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden har ett brett och omfattande uppdrag, från förebyggande
insatser till det yttersta ansvaret för de människor som vistas i kommunen. Ett omfattande utvecklingsarbete med syfte att skapa en likvärdig service till Malmöborna samt att bedriva en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet pågår.
Arbetsmarknads- och socialnämndens årsanalys 2018 innehåller uppföljning av mål, verksamhet
och ekonomi. I Nämndsbudget 2018 antog arbetsmarknads- och socialnämnden 17 nämndsmål
som omfattar samtliga kommunfullmäktigemål. Sammantaget bedöms fem mål som uppfyllda,
elva mål som delvis uppfyllda och ett mål bedöms inte vara uppfyllt.
Arbetsmarknads- och socialnämndens budget är uppdelad i fyra kommunbidragsramar och resultatet för arbetsmarknads- och socialnämnden uppgår till -94 730 tkr för 2018. Resultatet för ekonomiskt bistånd uppgår till -42 239 tkr. Inom hemlöshetsramen redovisas ett underskott om -116
534 tkr och inom ramen för statsbidrag till flyktingar ett överskott om 33 422 tkr.
I oktober 2018 beslutade nämnden om åtgärder för att få verksamheterna i balans med budget.
Beslutet omfattade åtgärder som skulle minska kostnaderna med 8 900 tkr år 2018. 6 900 tkr bedöms ha realiserats.
Omvärldsfaktorer som hög arbetslöshet, bostadsbrist och många människor på flykt har under de
senaste åren lett till kostnadsökningar inom till exempel hemlöshet och ekonomiskt bistånd. Under 2018 har befolkningstillväxten tillsammans med bostadsbrist lett till ökad hemlöshet. Arbetslösheten i Malmö har däremot minskat vilket bedöms påverka nämnden positivt.
I januari 2018 implementerades en ny intern process för att säkerställa att personer som ansöker
om ekonomiskt bistånd får tid hos arbetsmarknadssekreterare. Processen har lett till att antalet
inskrivna i arbetsmarknadsinsatser har ökat med 48 procent jämfört med 2017, till 5922 personer.
Nästan 850 personer har under året avslutats från arbetsmarknadsinsatser till arbete eller studier
och har därmed fått förutsättningar för självförsörjning. Nämnden har fortsatt att utveckla samverkan internt samt med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne i syfte att fler
Malmöbor ska bli självförsörjande.
Utvecklingen inom ekonomiskt bistånd har fortsatt i samma riktning som under år 2017. Antal
hushåll i behov av ekonomiskt bistånd per månad har minskat med 2,5 procent medan kostnaderna har ökat med 2,5 procent jämfört med föregående år. Ökningen av utbetalt bistånd per
hushåll beror främst på höga hyresnivåer som påverkar hushållens möjlighet att bli självförsörjande.
Den årliga hemlöshetskartläggningen visar att hemlösheten ökar i Malmö, både för vuxna och för
barn. De som är hemlösa sedan tidigare har svårt hitta permanent boende. Nämnden har under
året gjort en satsning för att förstärka arbetet mot hemlöshet och minska kostnaderna för hemlösheten. Satsningen har inriktats på att förkorta tiden då hemlösa hushåll bor i tillfälliga och
akuta boenden samt en effektivare hantering av kommunens lägenheter. Genom hemlöshetsats-

ningen och fler övertagslägenheter har antalet hushåll som behöver bo i akuta eller tillfälliga boenden minskat under årets senare del.
Nämnden har under året utvecklat arbetet mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld.
Nämnden har bland annat stärkt insatserna för barn som lever med eller utsätts för våld i nära relation, utvecklat samverkan och slutfört hederskartläggningen.
Antalet personer som anlänt till Malmö som anhöriga till någon som redan bor här har ökat från
cirka 55 personer per månad under 2017 till cirka 75 personer per månad under 2018, vilket har
lett till att fler familjer har behövt hjälp med att hitta ett boende. Mottagandet av ensamkommande barn och unga har fortsatt att minska och nämnden har avslutat en omställning av boendeverksamhet från hem för vård och boende (HVB) till stödboenden.
Inflödet av ansökningar och anmälningar som rör barn och familj har ökat med åtta procent 2018
jämfört med föregående år. Nämndens satsning på öppenvård har lett till en minskning av antalet
institutionsplaceringar samt antalet dygn som barn har varit placerade på institution.
Antalet placeringar av vuxna på grund av missbruk eller beroende har minskat under året och placeringarna är i genomsnitt kortare än tidigare. Resultatet beror på öppenvårdsinsatser och en förbättrad vårdkedja.

I Nämndsbudget 2018 antog arbetsmarknads- och socialnämnden 17 nämndsmål som omfattar
samtliga kommunfullmäktigemål. Fokus för nämndsmålen ligger bland annat på att stärka Malmöbornas möjlighet till inflytande och delaktighet, öka möjligheterna till självförsörjning, skapa
trygghet i hemmet och i det offentliga rummet samt att bedriva ett aktivt arbete inom miljö, jämställdhet och antidiskriminering.
Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar för att följa upp och analysera vad som åstadkommits i förhållande till de mål som är beslutade av nämnden. Nämnden har fastställt målvärden för
2018 till de indikatorer som är kvantitativa. Enligt Malmö stads målstyrningsmodell ska varje
nämndsmål, målindikator och åtagande färgmarkeras utifrån uppnått resultat med färgerna grönt,
gult eller rött.
Nämnden har inte gjort några bedömningar kring lärdomar från mandatperioden när det gäller
nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålen eftersom nämnden bildades för drygt ett och ett
halvt år sedan och det är svårt att dra slutsatser efter denna korta tid.

Bedömning av måluppfyllelse görs enligt nedan:
Uppföljningen visar att målet, målvärdet eller bedömningskriteriet är uppnått
Uppföljningen visar att målet, målvärdet eller bedömningskriteriet är delvis uppnått
Uppföljningen visar att målet, målvärdet eller bedömningskriteriet inte är uppnått
Uppföljningen kan ännu inte göras, till exempel på grund av det inte finns tillgänglig data
Värden i tabeller som visas inom parentes indikerar könsuppdelade mått där flickor alternativt
kvinnor visas först följt av pojkar alternativt män. Värden utan parentes visar totala värdet.

Arbetsmarknads- och socialnämnden har bidragit till kommunfullmäktigemålet genom att arbeta
med dialog och digitalisering. Nämnden bedriver ett omfattande utvecklingsarbete för att nyttja
digitaliseringens möjligheter.

Arbetet med nämndsmålen bedöms ha bidragit till uppfyllelsen av kommunfullmäktigemålet, inte
bara genom det arbete som har gjorts inom ramen för målområde ett utan även inom andra målområden. Nämnden arbetar för att ge stöd och hjälp till de mest utsatta grupperna i Malmö och
genom detta arbete bidrar nämnden till ökad jämställdhet, jämlikhet och delaktighet. Genom arbetet inom målområde två bidrar nämnden till ökad jämlikhet genom att fler personer har blivit
självförsörjande eller fått förutsättningar för arbete eller studier. Nämndens arbete inom målområde tre har lett till att barn och unga i utsatta situationer har fått stöd och hjälp från socialtjänsten.

Den samlade bedömningen är att nämndsmålet för 2018 delvis uppnåtts. Åtagandet kopplat till
målet bedöms vara uppnått och bidrar till utvecklingen inom området. Utöver framtagandet av en
handlingsplan handlar aktiviteterna om informationsspridning och förbättringar av pågående dialoger. Målindikatorn bedöms delvis uppnådd då nämnden beslutar om handlingsplanen i februari
2019.

Arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter har organisatoriskt tillhört olika nämnder
fram till den 1 maj 2017 och olika satsningar inom dialogarbetet framgår av de aktiviteter som är
planerade. Aktiviteterna befinner sig på olika nivåer och bedöms bidra till måluppfyllelsen. Aktiviteterna har blivit en del av en gemensam handlingsplan för brukardialog som arbetats fram under året.
För att arbetet inom området brukardialog ska utvecklas systematiskt föreslår handlingsplanen
framtagande av en modell för det fortsatta arbetet inom området. En modell med struktur och
principer ger bättre förutsättningar att planera ett vidare arbete. Modellen utgår från en systematik som möjliggör att arbetet införlivas med övrigt systematiskt kvalitetsarbete.

Att utveckla dialogen med Malmöborna är ett ständigt och långsiktigt arbete. Handlingsplanen
föreslår att en modell för brukardialog tas fram för att fortsatt utveckla nämndens dialogarbete.

Nämndsmålet bedöms vara uppnått vid årets slut. Åtagandena bedöms fullföljda och bidrar till
måluppfyllelsen genom att sätta grunden för det kommande arbetet, och genom pågående aktivt
arbete inom området.

Under året har nämnden fortsatt utveckla medborgartjänsten Mitt försörjningsstöd och påbörjat projektering för införandet av e-ansökan inom ekonomiskt bistånd. Tjänsterna syftar till en mer effektiv service för de Malmöbor som nämndens verksamheter kommer i kontakt med. Användning av digitala lösningar som möjliggör fler kommunikationskanaler såsom chatt och digitala videosamtal utreds i syfte att underlätta för fler målgrupper att få kontakt med socialtjänsten, men
även möjliggöra tätare kontakt och uppföljning.
Utveckling inom följande områden är prioriterat:
•
•
•
•
•
•

arbetssätt och tillgänglighet inom ekonomiskt bistånd,
digitala verktyg för effektivare boendebokning,
enhetligt dokumentationssystem för utförare,
plattform för chattar,
enhetlig plattform för praktikanskaffning och praktikgenomförande, och
IT-stödet Mina planer som används för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård.

Med ovannämnda prioriteringar bedöms servicen till och likvärdigheten för Malmöborna förbättras. Effektivare intern administration med moderna verksamhetssystem förbättrar servicen då resurser i högre utsträckning kan styras till socialt arbete och självförsörjningsuppdraget istället för
administration. Smarta informationsflöden, till exempel via Mina planer, möjliggör digital samverkan mellan myndigheter vilket också förenklar för individen i kontakten med flera aktörer.
Nämndens verksamheter har genomfört satsningar både på bredden för att hitta nya digitala lösningar som gagnar många och i mindre skala kopplat till de besökare som kommer till specifika
kontor.

Arbetet med digitalisering kommer att intensifieras under 2019 då inventeringen av behov är avslutad och projekteringen av de prioriterade områdena är igång. Flera aktiviteter kopplade till åtagandena fortsätter under 2019.
Erfarenheter som tas med i det fortsatta arbetet är att digitalisering ska ses som ett medel som

möjliggör förändring, inget mål i sig. Att införa digitala lösningar utan att förändra arbetssätt har
sällan positiv effekt för Malmöborna - en dålig manuell process blir inte bättre av att bli digital.
Projekteringen av det fortsatta utvecklingsarbetet kommer därför präglas av att ledare som arbetar nära verksamheterna driver arbetet med att förändra arbetssätt för att få en ökad kvalitet i
kärnuppdragen där brukaren står i fokus. De digitala tjänsterna är ett komplement till personliga
möten med socialtjänsten och nämnden kommer att arbeta för att alla brukare som vill ska kunna
nyttja digitala tjänster.
Långsiktiga effekter av det fortsatta arbetet är att mer tid ska kunna läggas på det personliga mötet med brukare, och att socialtjänsten präglas av transparens och möjlighet till självservice för de
brukare som önskar detta.

•
•

•

•

Nämnden har under 2018 gjort en kartläggning av nämndens ansvarsområden i förhållande till de
globala målen. Många av de globala målen återspeglas i arbetsmarknads- och socialnämndens
nämndsmål och nämnden kan bidra till fler globala mål genom samverkan med andra nämnder
och aktörer. Nämnden medverkar i det Malmöövergripande forumet kring Agenda 2030 genom
Agenda 2030-labbet och har under året bidragit till kommunstyrelsens nulägesanalys kring de globala målen.
Flera av de globala målen är relevanta för nämndens kärnverksamhet. Kartläggningen visar att
mål 3 - god hälsa och välbefinnande, 5 - jämställdhet, 8 - anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt, 10 - minskad ojämlikhet, 11 - hållbara städer och samhällen och 16 - fredliga och inkluderande samhällen är direkt relevanta för nämndens uppdrag. Till exempel bidrar nämnden till mål
10 genom sitt arbete med ekonomiskt bistånd och till mål 16 genom sitt arbete med trygghet och
mot våldsbejakande extremism. Inom båda områdena arbetar nämnden i samverkan med andra
aktörer, till exempel arbetsförmedlingen och polisen för att kunna uppnå målen.

Nämndens samverkan med andra nämnder och aktörer kan bidra till att uppnå flera av de globala
målen. Exempelvis bidrar nämnden till mål 4 - God utbildning för alla genom samverkan med
skolnämnderna för att säkerställa att barn och unga får det stöd och den hjälp de behöver från
socialtjänsten.
Nämnden har tagit fram några konkreta exempel på hur nämnden arbetar i samverkan med andra
för att uppnå de globala målen.

Familjecentralerna bedriver en verksamhet som är hälsofrämjande, förebyggande, stödjande och riktar sig till föräldrar och barn. En familjecentral involverar flera verksamheter såsom barnhälsovård, mödrahälsovård, öppen förskola och socialtjänst. På familjecentralerna finns socialsekreterare från arbetsmarknads- och socialnämnden.
Unga vuxna-mottagningen erbjuder ett samordnat stöd mellan Region Skåne och Malmö stad för
personer i åldern 16–29 år med lindrig psykisk ohälsa eller socialt utanförskap.

Skolfam är en kommunövergripande verksamhet inom Malmö stad med syfte att stärka skolresultaten för barn som bor i familjehem. Arbetsmarknads- och socialnämnden är ansvarig nämnd och
Skolfam-teamen har ett nära samarbete med grundskolorna i och utanför Malmö.
Nämndens verksamheter erbjuder föräldrastöd i samverkan med skolnämnderna, till exempel
COPE (The Community Parent Education Program).

Nämndens verksamheter inom arbetsmarknadsavdelningen bedriver en omfattande samverkan
med andra nämnder och myndigheter. Inom Ung Malmö samverkar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och arbetsförmedlingen för att ungdomar i åldern 16-24 år ska få stöd att börja
studera eller hitta en annan meningsfull aktivitet. Malmökraften är ett projekt som startade under
2018 med målet att öka antalet Malmöbor i egen försörjning genom att utveckla och kvalitetssäkra en ny samarbetsmodell mellan Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Region Skåne och Försäkringskassan.

Sluta skjut är ett projekt mellan socialtjänsten i Malmö stad, polisen, kriminalvården och civilsamhället som baseras på en evidensbaserad metod från USA. I Malmö genomförs ett pilotprojekt,
som finansieras av Brottsförebyggande rådet med syfte att prova om modellen fungerar i svensk
kontext och kan användas för att minska det dödliga våldet i staden.

Arbetsmarknads- och socialnämnden bedömer att nämndsmålen för 2018 delvis har uppnåtts.

Nämnden bedöms ha bidragit till måluppfyllelsen av kommunfullmäktigemålet men inte i den utsträckning som planerades i nämndsbudget 2018.
Arbetsmarknads- och socialnämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att arbeta för att
fler kvinnor och män ska bli självförsörjande och erbjuder arbetsmarknadsinsatser till försörjningsstödstagare som behöver dem. Nämndens arbete sker riktat till enskilda Malmöbor för ökad
självförsörjning, men också långsiktigt och strategiskt genom samarbete med olika aktörer såsom
nämnder, myndigheter, näringsliv och idéburen sektor, både på lokal och nationell nivå.
Under 2018 minskade antalet hushåll som sökte och beviljades ekonomiskt bistånd med 2,5 procent. Detta innebär att fler Malmöbor har förutsättningar att själva klara sin försörjning jämfört
med tidigare år. Nämnden har under året erbjudit och utvecklat arbetsmarknadsinsatserna. Antalet inskrivna i arbetsmarknadsinsatser ökade med 48 procent jämfört med 2017 till 5 922 personer. Nästan 850 personer har under året avslutats från arbetsmarknadsinsatser till arbete eller studier och har därmed fått förutsättningar för självförsörjning.

En samlad bedömning av nämndsmålet är att det delvis har uppnåtts.
Fler Malmöbor klarar sin försörjning utan ekonomiskt bistånd. Både antalet unika hushåll i
Malmö som någon gång under året beviljats ekonomiskt bistånd, och det genomsnittliga antalet
hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd per månad, minskar för tredje året i rad. Utvecklingen
med färre Malmöbor i behov av ekonomiskt bistånd sker samtidigt som stadens befolkning ökar.

Målindikatorerna visar att det skett en minskning om två procentenheter av andelen biståndshushåll som blivit självförsörjande; totalt avslutades 28 procent, och av hushåll med barn avslutades
23 procent. Det genomsnittliga antalet barnfamiljer som beviljats ekonomiskt bistånd per månad
har minskat mer än för övriga hushåll.
Genomsnittlig biståndstid för långvariga hushåll är i det närmaste oförändrad jämfört med 2017.
För samtliga hushåll har biståndstiden ökat 0,1 månader och för hushåll med barn minskat med
0,1 månader.

Den fortsatt positiv konjunkturen med stark efterfrågan av arbetskraft bidrar till att fler Malmöbor är självförsörjande genom anställning eller snart kommer i arbete vid arbetslöshet. Jämfört
med Skåne och riket i helhet är arbetslösheten hög i Malmö. I december 2018 uppgick arbetslösheten till 13,7 procent i Malmö, 9,4 procent i Skåne och sju procent i riket.
Förändrad migration till Sverige har inneburit ett minskat inflöde av antal hushåll som beviljas
ekonomiskt bistånd i avvaktan på första utbetalning av statlig etableringsersättning (det så kallade
glappet). Detta bidrar till en lägre andel avslutade hushåll totalt. 365 hushåll avslutades inom glappet under 2018 jämfört med 1107 år 2017.
Inom ramen för den strategiska samverkan mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen samordnas arbete mot arbetslöshet kopplat till gemensamma mål avseende till exempel bristyrken, arbetslöshet och fullföljd gymnasieutbildning.
I projektet Malmökraften arbetar nämnden tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne. Målet är att fler långtidsarbetslösa Malmöbor ska få ett arbete eller börja
studera genom organisationers samlade resurser. Malmökraften har avslutat 390 personer till arbete eller studier 2018.
Gymnasieexamen är en faktor som väsentligt stärker förutsättningarna för arbete. Personer som
saknar gymnasieexamen har endast tillgång till en begränsad del av arbetsmarknaden och riskerar
långvarig arbetslöshet. Vid en kartläggning inom arbetsmarknadsavdelningen i april 2018 saknade
53 procent av de inskrivna personerna gymnasiekompetens. Andra hinder som uppmärksammades var en utbredd förekomst av psykisk ohälsa hos unga kvinnor samt bristfälliga kunskaper i
svenska. Nämndens bedömning är att en stor andel av biståndsmottagarna har en utsatt ställning
på arbetsmarknaden.
Nämndens interna processer säkerställer att fler biståndstagare får tillgång till arbetsmarknadsinsatser. Socialsekreterarna har tätare kontakt med biståndssökande personer och en tydlighet avseende stöd till, och förväntan på, framtida egen försörjning genom arbete bedöms leda till ökad
måluppfyllelse över tid även för personer som står längre från arbetsmarknaden. Socialtjänsten
har initierat 77 procent fler nya inskrivningar till arbetsmarknadsavdelningen 2018 jämfört med
året innan. Totalt har antalet inskrivna vid arbetsmarknadsavdelningen ökat med 48 procent,
5922 personer jämfört med 4154 personer 2017.
Inom ekonomiskt bistånd finns ett särskilt fokus på barnfamiljers väg till egen försörjning, både i
verksamheten generellt och specifikt inom Hela familjen 2.0 som nu implementeras inom ordinarie
verksamhet. Detta fokus bedöms bidra till kortare biståndstider för barnfamiljer.

Nämnden kommer att fortsätta utveckla samverkan med andra myndigheter och samhällsaktörer
som har tillgång till insatser som målgruppen är i behov av och som bedöms leda till ökad
måluppfyllelse. Utbildning är en viktig insats, samverkan med Region Skåne och Försäkringskassan är exempel på andra. Arbetsmarknadsavdelningens organisation förändrades vid årsskiftet
2018-2019 för att bättre möta Malmöbornas behov. Inom enheterna för ekonomiskt bistånd fortsätter utvecklingen med tätare besök för att öka det individuellt anpassade stödet till nämndens

målgrupp som ofta har en utsatt ställning på arbetsmarknaden. Att fortsatt arbeta med parallella
insatser från flera parter, interna såväl som externa, är väsentligt för att fler Malmöbor med ekonomiskt bistånd ska bli självförsörjande.

Den samlade bedömningen är att nämndsmålet för 2018 delvis har uppnåtts.
Antalet ungdomar inskrivna i arbetsmarknadsinsatser på Ung Malmö och övriga arbetsmarknadsavdelningen har ökat under 2018. 973 unga i åldern 18-24 år (401 kvinnor och 572 män) har under året varit inskrivna i arbetsmarknadsinsatser, vilket kan jämföras med 585 inskrivna (251 kvinnor och 334 män) under 2017. Antalet ungdomar som avslutats till arbete eller studier har ökat
med 75 personer, till 186 personer, jämfört med 2017. Andelen av samtliga utskrivna som avslutats
till arbete eller studier har däremot minskat med sex procentenheter jämfört med föregående år
och har inte kommit upp till uppsatta målvärden. Andelen avslut till studier ökade med en procentenhet jämfört med föregående år medan andelen avslut till arbete har minskat.
Nämndens målvärde att 3000 flickor och pojkar ska delta i praktik via Ung i sommar (16-19 år) och
sommarpraktik i grundskolan (13-15 år) har uppnåtts. 3 408 ungdomar har deltagit i praktik under

sommaren 2018. Kommunstyrelsen beslutade i februari 2018, utifrån Jobbpakten, att erbjuda alla
Malmös gymnasielever i åldern 16–18 sommarjobb. Arbetsmarknads- och socialnämnden fick i
uppdrag att utöka sommarpraktiken Ung i sommar med 1 000 nya platser. Sammanlagt skulle
Ung i sommar erbjuda 4000 platser, vilket inte har uppnåtts.
Arbetsmarknads- och socialnämnden arbetar för att öka kunskapen och samverkan internt kring
personer med missbruk och psykisk ohälsa för att förbättra deras förutsättningar för arbete eller
utbildning. Nämnden utvecklar också samverkan med Region Skåne genom bland annat medverkan i Unga vuxna-mottagningen samt genom att utveckla nya metoder för samverkan med Beroendecentrum. Arbete pågår med att fler brukare som behöver ska ha en samordnad individuell plan (SIP).
Nämnden har även samverkat med externa aktörer kring nya ESF-projekt som riktar sig till ungdomar med psykisk ohälsa. Antalet insatser som nämnden har beviljat till målgruppen redovisas i
bilaga 1. Uppföljning av åtaganden.

Ett tydligt internt fokus på att ungdomar med ekonomiskt bistånd ska skrivas in på Ung Malmö
och samlokalisering med Arbetsförmedlingen har lett till att fler ungdomar har fått ta del av Ung
Malmös insatser. Arbetsmarknads- och socialnämnden har under året tagit fram en process för
hur ungdomar som uppbär ekonomiskt bistånd ska anvisas till insatser inom Ung Malmö.
Samlokaliseringen inom Ung Malmö med medarbetare från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Arbetsförmedlingen samt ett ökat fokus på vägledning mot studier är viktiga förklaringar till ökningen av både antalet och andelen kvinnor och män i åldern 20-24 år som har avslutats till studier. Den stora ökningen av antal deltagare under 2018 samt verksamhetens fokus
på att i första hand vägleda unga till studier bedöms vara en viktig anledning till att andelen avslut
till arbete har minskat. Under 2018 har 62 deltagare (12 procent) avslutats med orsaken slutfört
uppdrag efter att ha studerat med utbildningskontrakt, vilket påverkar måluppfyllelsen för andelen utskrivna till arbete och studier. Ett utbildningskontrakt är en överenskommelse mellan ungdomar, Arbetsförmedlingen och hemkommunen om att ungdomen ska läsa in gymnasiet. Nämndens uppdrag när det gäller utbildningskontrakt är att följa upp och stötta eleverna och ligger i
linje med ambitionen att fler unga ska studera.
Att öka antalet kommunala platser till Ung i sommar var avgörande för att nå målet om 4000
platser och nämnden har gjort särskilda satsningar på detta. Malmö stads verksamheter har emellertid inte kunnat ta emot sommarpraktikanter i önskad omfattning. Den sedan flera år nedåtgående trenden gällande kommunala platser till Ung i sommar bröts däremot och antalet tillgängliga
kommunala platser ökade med 64 platser till totalt 851 platser.

Eftersom utbildning är avgörande för den enskildes möjligheter till etablering på arbetsmarknaden, fortsätter satsningen på vägledning mot studier. Inför 2019 planerar nämndens verksamheter att göra en förstärkning av arbetet som riktas mot arbetsgivare i syfte att fler deltagare ska få
ett arbete. Den lokala överenskommelsen DUA Unga (Delegationen för unga och nyanlända till arbete)
har reviderats under hösten. 2019 års utvecklingsområden inbegriper bland annat utveckling av
samverkan kring uppsökande arbete, fördjupad samverkan med Region Skåne, intern samverkanskultur på Ung Malmö, vägledning och samverkan kring nyanlända.

Arbetet med att öka kunskapen och samverkan kring missbruk och psykisk ohälsa fortsätter, liksom samverkan med Region Skåne och civilsamhället. Ett utvecklingsområde under 2019 är att
koppla arbetsmarknadsplaneringar till behandlingsinsatser. Arbetet med samordnad individuell
plan (SIP) kommer att utvecklas genom implementeringen av IT-stödet, Mina planer.

Den samlade bedömningen är att nämndsmålet för 2018 delvis har uppnåtts
Antalet deltagare i arbetsmarknadsinsatser 25 år och äldre har ökat med 39 procent jämfört med
2017. Därmed har fler Malmöbor fått tillgång till kommunala arbetsmarknadsinsatser. Målvärdet
för andelen som avslutats till arbete eller studier har ej uppnåtts. Däremot har antalet och andelen
avslut till arbete eller studier ökat jämfört med 2017.

Under 2018 infördes en ny process för att anvisa personer som beviljats ekonomiskt bistånd, till
en arbetsmarknadsplanering. Nämnden har intensifierat arbetet riktat mot arbetsgivare som finns
i branscher är de finns bristyrken. Inom ramen för den lokala överenskommelsen om samverkan
kring nyanlända har ett antal jobbspår bedrivits i samverkan med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Arbetsförmedlingen och arbetsgivare. Två samordnare har anställts för att utveckla kontakterna med arbetsgivare och branscher.
Mot bakgrund av arbetsmarknadens ökade krav på utbildning har arbetsmarknadsavdelningen fokuserat på arbetet med att vägleda deltagare mot studier och att utveckla samverkan med utbildningsanordnare. Nämndens verksamheter har bedrivit ett utvecklingsarbete som syftar till att
stärka deltagarnas språknivå.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har under året ökat samverkan med Region Skåne kring
brukare med missbruk och/eller psykisk ohälsa, exempelvis genom förbättrad användning av SIP
och genom samverkan med Beroendecentrum. Nämnden har genomfört kompetenshöjande insatser
för personal kring missbruk och psykisk ohälsa samt insatser för att utveckla intern samverkan
kring brukare med missbruk och/eller psykisk ohälsa. Antalet insatser som nämnden har beviljat
till målgruppen redovisas i bilaga 1. Uppföljning av åtaganden.

Processen för anvisning av personer som uppbär försörjningsstöd till en arbetsmarknadsplanering samt att arbetsmarknadsinsatserna har öppnats upp för personer som står längre ifrån arbetsmarknaden har lett till fler deltagare i arbetsmarknadsinsatser. Samordningen och en ökad samsyn
och samverkan mellan arbetsmarknadsavdelningen och socialtjänstavdelningarna har också bidragit till förbättrade flöden och resultat. Ökningen av antalet arbetsmarknadsanställningar påverkar
också volymökningen.
Ökningen av antalet avslut till arbete och studier bedöms bero på ökade deltagarvolymer, en god
konjunktur, ökat fokus på studievägledning och arbetsgivarkontakter samt att principen om arbete
först har definierats av nämnden. Trots riktade insatser har andelen avslut till studier inte ökat. Det
är generellt en utmaning att motivera vuxna till att börja studera. Tillgången till vägledning genom
Vägledningscentrum inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har också minskat under året.

Arbetsmarknadsavdelningen genomför en omorganisation i början på 2019. Den nya organisationen syftar till att fler Malmöbor blir självförsörjande genom arbete och studier. Arbetet fokuserar på att erbjuda kontinuitet, individuellt anpassade kedjor av insatser samt tät coachning och
uppföljning av deltagare. I linje med detta genomförs en satsning på att utbilda ett antal arbetsmarknadssekreterare, i metoden Supported Employment. Under 2018 har verksamheten rekryteringsservice startats, som syftar till att fånga upp arbetsgivares rekryteringsbehov för att kunna matcha
deltagare till lediga jobb. Arbetet vidareutvecklas under 2019.
Ett viktigt område är att säkerställa individuella planeringar där brukarna ges samordnade parallella insatser från socialtjänsten och arbetsmarknadsavdelningen.
Inför 2019 förs en diskussion med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kring studie- och
yrkesvägledning och vuxenutbildning. Nämnden har uppmärksammat att det finns ett behov av

att kunna erbjuda deltagare ekonomisk rådgivning kopplad till olika vägval. Detta är ett utvecklingsområde inför 2019. Samarbetet med folkhögskolor kommer att utvecklas vidare.
Samverkan inom den lokala överenskommelsen om samverkan kring nyanlända mellan Malmö stad och
Arbetsförmedlingen fortsätter. Målet är att de lokala jobbspåren ska fördubbla sin deltagarvolym
under 2019. Den lokala överenskommelsen för försörjningsstödstagare, där samverkansprocessen har vidareutvecklats, implementeras 2019.
Arbetet med att öka kunskapen och den interna samverkan kring personer med missbruk och
psykisk ohälsa fortsätter, liksom samverkan med Region Skåne. Ambitionen är att koppla arbetsmarknadsplanering till behandlingsinsatser. Arbetet med SIP förbättras genom implementeringen
av IT-stödet Mina Planer.

Den samlade bedömningen är att nämndsmålet för 2018 delvis har uppnåtts
Enligt Jobbpakten har nämnden haft i uppdrag att öka antalet kommunala arbetsmarknadsanställningar till 1100 under 2018. De anställda ska fördela sig på 800 extratjänster, 100 anställningar
kopplade till utbildning samt 200 utvecklingsanställningar (UVA) och offentliga skyddade arbeten
(OSA) för funktionsnedsatta.
Totalt 1101 Malmöbor (442 kvinnor och 659 män) har varit anställda i en arbetsmarknadsanställning under 2018. Målvärdet är därmed uppnått. Under året har 729 personer varit anställda med
en extratjänst och 61 personer varit anställda på platser kopplade till förskola och vård vilket innebär att målen i Jobbpakten inte uppnåtts. 278 personer med funktionsnedsättningar har haft en
arbetsmarknadsanställning under året vilket innebär att målet i Jobbpakten har uppnåtts.

Arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter har under perioden tagit fram platser till
Malmöbor med extratjänster och andra arbetsmarknadsanställningar. I genomsnitt ett 90-tal platser har erbjudits löpande för extratjänster inom nämndens verksamheter under året varav cirka 50
platser i egna arbetslag inom till exempel städ- och caféverksamhet.
Antalet anställda på platser för extratjänster har ökat från 190 i slutet av 2017 till 729 under år
2018. Det främsta skälet till att nämnden inte har uppnått målet för antalet platser i form av extratjänster har varit en brist på arbetsplatser inom Malmö stad. För att skapa så många platser
som möjligt har nämnden har fortlöpande fört en dialog med övriga nämnder om deras möjlighet
att ta fram platser i sina verksamheter. En dialog har också förts om att skapa hållbara upplägg
som innehåller handledarutbildning för personal i Malmö stads verksamheter och kompetenshöjande insatser för deltagare. De utarbetade uppläggen har effektiviserat rekryteringen av platser till
extratjänster på andra förvaltningar och har bidragit till en högre kvalitet jämfört med om matchningen görs individuellt för varje deltagare och utan förberedelse av arbetsplatsen.
Uppdraget med att erbjuda 200 arbetsmarknadsanställningar till funktionsnedsatta har uppnåtts.
Antalet anställningar har ökat med 31 jämfört med 2017. Utrymmet för nya anställningar var begränsat på grund av att många personer med funktionsnedsättning var i en arbetsmarknadsanställning redan vid årets början.
Målet kring anställningsplatser kopplade till utbildning inom förskola och vård inte har uppnåtts,
vilket främst bedöms bero på att andra nämnder inte haft möjlighet att starta utbildningar kopplade till sina yrkesområden.

Planeringen av arbetet med arbetsmarknadsanställningar påverkas av osäkerhet kring den statliga
budgeten och Arbetsförmedlingens uppdrag och resurser till bland annat anställningsstöd 2019.
Arbetsförmedlingens stopp för nya extratjänster från och med årsskiftet innebär att arbetet med
att rekrytera Malmöbor till nya extratjänster har stoppats.
Nämndens arbete med att ta fram koncept som kombinerar anställning med utbildning tillsammans med andra nämnder fortsätter under 2019. Syftet är att möta kompetensförsörjningsbehovet i välfärden i Malmö stad samtidigt som fler Malmöbor blir självförsörjande.
Uppdraget att erbjuda arbetsmarknadsanställningar till personer med funktionsnedsättningar fortsätter.
I bilaga två, Uppföljning av genomförandeplan för Jobbpakten, följs målen i Jobbpakten upp.

Arbetsmarknads- och socialnämnden bedöms ha bidragit till kommunfullmäktigemålet men arbetet har inte resulterat i den måluppfyllelse som planerades i nämndsbudget 2018. Genom att öka
antalet Malmöbor som är självförsörjande har nämnden förbättrat förutsättningarna för att stärka
föräldraskapet. Detta i sin tur bedöms leda till att färre unga far illa. Nämnden ger stöd och hjälp
till de barn och unga som är mest utsatta och som har behov av särskilt stöd från socialtjänsten.
Detta stöd bidrar till att kompensera för de risker som social utsatthet innebär och till att dessa

barn får bättre förutsättningar för en god hälsa och skolgång.
Nämnden arbetar för att på olika sätt skapa förutsättningar för flickors och pojkars inflytande,
eftersom det är en förutsättning för att vara delaktig och få det stöd och den hjälp de behöver.
Nämnden bidrar också genom sitt uppsökande arbete gentemot ungdomar som vistas i riskmiljöer.

Sammantaget bedöms nämndsmålet för 2018 delvis ha uppnåtts under året.
Resultatet avseende barn som fullföljt en insats 2018 ligger strax över målvärdet. Resultatet avseende andel barn som fått en insats av de som aktualiserats genom orosanmälan ligger under målvärdet men har ökat jämfört med år 2017.
Resultatet avseende andel barn som blivit hälsoundersökta i samband med placering ligger under
målvärdet.
Nämnden har tagit fram gemensamma prioriteringar vad gäller lättillgängligt och kunskapsbaserat
stöd till barn och unga samt börjat ta fram ett gemensamt basutbud av metoder. Nämnden har
fokuserat på värdering av metoders kunskapsbas då dessa utgör en stor del av innehållet i olika
insatser. Samordningen vad gäller tidigt stöd till föräldrar har ökat. Förutom att medverka i arbetet med att starta nya familjecentraler har befintliga familjecentraler varit en plattform för att
stärka och utveckla arbetet med att ge tidigt stöd till familjer. För att få ökad systematik och kvalitet pågår utveckling av struktur för utredning och bedömningar av barns behov av insatser, samt
med att pröva bedömningsinstrument.
Nämnden har börjat implementera kärnprocessen för barn- och ungdomsvård, som bland annat
omfattar kunskap om hälsoundersökningar av barn som ska placeras.

Det stora antalet orosanmälningar, 13 800 under 2018, visar att det finns många barn i Malmö
som någon vuxen varit orolig för. Den huvudsakliga vägen till kontakt med nämnden idag är genom orosanmälan. Drygt 40 procent av barnen som orosanmälts har inte bedömts ha sådana behov som motiverar en utredning eller biståndsbedömd insats, men de kan ändå ha behov av stöd
på mer förebyggande och lättillgänglig nivå.
Nämnden har fokuserat på att stärka och utveckla former för det förebyggande arbetet för att
möta familjer tidigare. Nämndens verksamheter har bland annat förstärkt sin funktion på familjecentralerna, där nämnden samverkan med förskolenämnden och Region Skåne för att nå föräldrar med små barn. Nämnden har också arbetat för att stärka förebyggande verksamheter i samverkan med skola, dels genom föräldrastöd och föräldrautbildning och dels genom att samarbeta
för att möta skolpersonalens oro tidigare och mer lättillgängligt.
Ungefär hälften av de barn och unga som utretts har fått en insats. När en insats inte kan ges kan

det bero att det inte bedömts finnas behov av nämndens insatser eller på att det saknas samtycke.
Kunskap och arbetssätt kring att säkerställa att placerade barn får sina hälsobehov tillgodosedda
är inte tillräckligt implementerade. Den vanligaste orsaken till att institutionsplacerade barn och
unga inte genomgått hälsoundersökning är att de ensamkommande barnen inte fått en hälsoundersökning utöver den läkarundersökning på Flyktinghälsan som Migrationsverket ombesörjer,
utom i det fåtal fall då ensamkommande barn placerats på institution utifrån ett vårdbehov. En
annan vanlig anledning är att tidigare undersökning fortfarande bedömts vara aktuell.

Begreppen kunskapsbaserad och lättillgänglig behöver definieras för att nämnden ska kunna prioritera och styra arbetet i riktning mot måluppfyllelse. Behovet av tydligare styrning och samordning vad gäller insatser, metoder och arbetssätt kvarstår. Detta arbete är en balansgång mellan ett
dynamiskt utvecklingsarbete utformat utifrån lokala behov baserat på tillit till medarbetarnas professionella bedömningar, och en gemensam styrning, systematik och struktur för att säkra likvärdighet och samordning så att Malmöbor får tillgång till kunskapsbaserat lättillgängligt stöd oavsett
var de bor.
Vad gäller metoder och arbetssätt där kunskapsgrunden framför allt består av de professionellas
beprövade erfarenhet är det viktigt att säkerställa denna med hjälp av systematisk uppföljning på
individnivå, med möjlighet att sammanställa på verksamhetsnivå. Detta är ett område som nämnden behöver utveckla mer.
Det finns behov av att utveckla mer ändamålsenliga former för att tidigare fånga upp och ge stöd
i nära samverkan med förskola, skola och andra aktörer. Detta är en tydlig inriktning i utvecklingsarbetet som rör socialtjänstens uppdrag såväl på nationell som regional och lokal nivå.
Placerade barns tillgång till stöd för god hälsa behöver öka, ett arbete som sker i samverkan med
Region Skåne. Nämnden behöver säkerställa att verksamheterna följer gällande rutiner samt fokusera på att stärka kunskapen om syftet med att följa upp placerade barns hälsa, i samverkan med
Region Skåne. Från och med 1 januari 2019 ska alla hälsoundersökningar enligt BBIC (Barnets
behov i centrum) göras på barnklinikerna, oavsett ålder. Det bedöms kunna ha en positiv effekt
med en väg in, tydligare uppdrag samt att kompetensen kring hälsoundersökningarna samlas.

Sammantaget bedöms målet för 2018 vara delvis uppnått. Målindikatorn avseende andel flickor
och pojkar som upplever att socialsekreteraren efterfrågat synpunkter på hur deras situation
skulle kunna förändras har uppnåtts. Övriga fyra indikatorer ligger under det uppsatta målvärdet.
Även om underlaget är litet är nämndens bedömning att de svar som kommit in ger en rättvisande bild. Generellt behöver verksamheterna träffa barnen mer, särskilt när en utredning ska avslutas och insatser planeras. Nämndens verksamheter har under året gjort ett kunskapslyft kring
delaktighet och frågan prioriteras både utifrån ett barnrätts- och kvalitetsperspektiv.

Nämnden har i början av 2018 antagit Plan för integrering av barnets rättigheter i ASN 2018–2020. Utifrån detta beslut har verksamheterna under året bedrivit ett aktivt arbete med integrering av barnrättsfrågan i ordinarie verksamhet. Ett övergripande barnrättsnätverk har formats under året och
barnrättsombud har utsetts inom olika verksamhetsområden.

Aktuellt tillvägagångssätt med barnenkäten bedöms inte bidra till måluppfyllelse. Nämndens verksamheter behöver utveckla arbetssätt som ökar barns delaktighet och det finns behov av att ta
fram en annan form än barnenkäten för att inhämta barns upplevelser och synpunkter.
Åtagandet arbetsmarknad-och socialförvaltningen ska säkerställa att barn och unga på ett konkret och tydligt
sätt fått redogjort syfte och anledning till beslut är en förutsättning för att barnen ska kunna vara delaktiga och ha inflytande över hur deras insatser planeras. Nämndens verksamheter har under året
bland annat arbetat med att anpassa barnenkät och information till barn och unga och med att
säkerställa att alla barn som genomgår utredning ska få ett avslutningssamtal. Barnen behöver
vara delaktiga i hela processen, från utredning till insats, för att säkra deras förståelse, delaktighet
och inflytande i ärenden som berör dem.
Nämndens arbete med barnrättsintegrering påbörjades under året och arbetet har till viss del
handlat om att skapa strukturer för arbetet. För att arbetet ska ge likvärdiga resultat för barn och
unga i staden krävs fortsatt samordning och prioritering av barnrättsfrågorna. Ett fortsatt arbete
med att integrera barnrättsfrågan i nämndens ordinarie verksamhet och verksamhetsutveckling
kommer bidra till måluppfyllelse.

Nya former för att inhämta barns synpunkter och upplevelser utvecklas under 2019. Ett digitalt
verktyg bedöms vara mer användarvänligt för både barnen och för socialsekreterarna. Det ska
vara enkelt att inhämta barns och ungas synpunkter så att fokus ligger på att använda resultaten
som en utgångspunkt för åtgärder och utvecklingsarbete. Tydligare styrning och samordning vad
gäller åtgärder och prioriteringar kommer att bidra till ökad likvärdighet.
En process byggs upp kring barn och ungas delaktighet som löper genom alla delar av barns kontakt med socialtjänsten. Arbetet med barnrättsintegrering knyts närmare till det utvecklingsarbete
som pågår inom fokusområdena för att säkra likvärdighet för alla barn oavsett var i staden de
bor. Arbetet med delaktighet fortsätter för att erbjuda kvalitet i bedömningar av barnets bästa.
Gemensamma prioriteringar utifrån nämndens Plan för integrering av barnets rättigheter inom ASF
2018–2020 och fokusområdenas aktiviteter kommer att göras för att uppnå ett mer samordnat arbete kring frågor som rör barn och unga.

Sammantaget bedöms nämndsmålet delvis ha uppnåtts under året. Indikatorerna mäter fältverksamhetens tillgänglighet som har ökat under året. Fältverksamheterna har under året arbetet mer
strategiskt utifrån omvärldsbevakning, baserat på målgruppens behov och genom ett uppsökande
arbetet i skolan och på kvällar.
Nämnden erbjuder flera tidiga insatser för att motverka riskbeteenden, som exempel kan nämnas
gränsöverskridande teamet och förebyggande verksamheter som genomför insatser i samverkan med
skolor. I samverkan med grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnderna samt barn- och
ungdomspsykiatrin inom Region Skåne, testas en gemensam första linje i liten skala. Nämnden
har ökat sitt fokus på stöd och samverkan avseende ungdomar som riskerar att dras in i kriminalitet och utvecklat mer systematiska arbetssätt, framför allt i samverkan med polisen.
Implementeringen av Communities that care (CTC) har startat. Nämndens verksamheter arbetar
med samverkan i en rad olika forum internt och med andra nämnders verksamheter för att tidigt
upptäcka barn i riskmiljö. Samverkan kring ungdomar, framför allt med polisen, har utvecklats.
Insatser för att öka kompetensen kring risk- och skyddsfaktorer har skett inom ramen för introduktionsprogrammet samt genom särskilda satsningar under året. Nämnden har också genomfört
olika insatser riktade till samverkansparter.

Nämnden har under året identifierat prioriterade utvecklingsbehov i verksamheterna för barn och
unga, bland annat förebyggande arbete samt insatser till ungdomar med kriminalitet. Behov som
uppstått under sommaren, på grund av dödligt våld bland unga vuxna med koppling till kriminella gäng, har resulterat i att befintliga samverkansformer stärkts och att nya har byggts upp. Arbetet berörde både samverkan med polisen och internt inom Malmö stad. Den förbättrade samverkan har resulterat i att ungdomar och deras familjer har fått hjälp snabbare. Nämndens fältverksamhet har ökat fokus på att arbeta nära skolor och fritidsgårdar för att kunna fånga upp fler
ungdomar.

Nämnden behöver, i det fortsatta arbetet ta tillvara och utveckla de samverkansformer, arbetssätt
och kunskaper som har byggts upp under året. På så vis kan fler barn och unga i behov av stöd
identifieras i ett tidigare skede. Det förebyggande arbetet inom nämndens verksamheter når även
ut till andra målgrupper. Det omfattar exempelvis barn- och föräldragrupper, socialrådgivning
och familjecentraler vilket kommer att kopplas tydligare till detta mål och tillhörande åtaganden.
Det finns fortsatt behov av kompetenshöjning kring risk och skyddsfaktorer samt svåra samtal.
Arbetet med CTC bedöms bidra till detta åtagande. Kompetenshöjande insatser behöver inrikta
sig både på de egna medarbetarna och på samverkansparter. Det finns behov av en tydligare samordning och styrning inom nämndens verksamheter avseende kompetenshöjande insatserna för

att öka likvärdigheten för Malmöborna.

Nämnden påverkar kommunfullmäktigemålet genom sitt arbete med jämställdhetsintegrering och
mot diskriminering i samarbete mellan medarbetare, brukare och Malmöbor i nämndens ordinarie verksamhet. Arbetsmarknads- och socialnämnden bedömer att nämndsmålet för 2018 har
uppnåtts och bedöms ha bidragit till måluppfyllelsen av kommunfullmäktigemålet såsom planerades i nämndsbudget 2018.
Arbetsmarknads- och socialnämnden bedömer att de aktiviteter som genomförts inom målområdet under året har bidragit till att Malmö har blivit en mer öppen, jämställd och inkluderande
stad.

Den samlade bedömningen är att nämndsmålet för 2018 har uppnåtts. Arbetsmarknads- och socialnämnden bedriver ett aktivt och långsiktigt arbete med jämställdhetsintegrering och antidiskriminering. Under året har insatser genomförts som bidragit till en mer likvärdig och tillgänglig
verksamhet för Malmöborna. En övergripande struktur för samordning av frågorna har skapats.

Samordningen bidrar till att stärka förutsättningarna för ett systematiskt arbete och underlättar
integreringen av frågorna i ordinarie processer.
Nämnden har under 2018 arbetat med jämställdhetsanalyser, framförallt inom området ekonomiskt bistånd. Nämndens verksamheter har deltagit i utbildningen Vägen till jämställdhet (metod
för jämställdhetsanalys). Inom projektet Hela familjen 2.0 har ett verktyg, i form av ett kort att använda i samband med brukarsamtal, tagits fram. Syftet med kortet är att ställa likvärdiga krav och
ge likvärdig service till deltagarna oavsett kön. En anledning till att jämställdhetsarbetet inom
Hela familjen påbörjades var att kvinnor deltog i färre aktiviteter än män inom projektet. Utvecklingen under året visar att sedan korten började användas har kvinnors deltagande i aktiviteter
ökat.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har prioriterat att höja kunskapen kring diskrimineringsgrunderna och hur diskriminering kan förebyggas. I hög utsträckning sker denna typ av kompetensutveckling i redan etablerade forum, exempelvis på arbetsplatsträffar och planeringsdagar.
Verksamheterna har löpande under året kompletterat med särskilda utbildningar, föreläsningar
och workshops med inriktning på bemötande, normkritik och antidiskriminering. Nämnden har
genom verksamheten på Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) ett samordningsansvar för
Malmö stads råd för den nationella minoriteten romer. RIKC har under perioden varit en resurs i
fråga om att öka kunskapen om minoritetslagstiftningen och särskilt romers förutsättningar.
Under 2018 har arbetet med aktiva åtgärder inletts. Aktiva åtgärder är en process för att förebygga
eventuell diskriminering på nämndens arbetsplatser som ska genomföras årligen. Insatser pågår
även kopplat till bemötandefrågor, i form av ett gott värdskap. Att utveckla medarbetarnas värdskap bedöms vara en förebyggande åtgärd mot diskriminering internt och externt mot Malmöbor
och övriga aktörer.
En viktig del i nämndens antidiskrimineringsarbete är arbetet med HBTQ-frågor (homosexuella,
bisexuella, trans- och queerpersoner). Många verksamheter har ett etablerat samarbete med aktörer inom civilsamhället som har hög kompetens på området, däribland RFSL (riksförbundet för
homosexuellas, bisexuellas, transpersoner och queeras rättigheter).
En granskning av ett urval av nämndens kommunikationsmaterial riktat till Malmöborna har genomförts under året. Granskningen visar att nämndens verksamheter är bra på att efterleva diskrimineringslagstiftningen men behöver utveckla att få brukare och Malmöbor att känna sig inkluderade, till exempel utifrån barnets perspektiv och språkkompetens.

Inom arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter finns ett engagemang kring frågor som
rör jämställdhetsintegrering och antidiskriminering samt en god spridning av kompetens bland
medarbetarna. En framgångsfaktor är att insatser pågår parallellt inom olika delar av nämndens
verksamheter. Arbetssättet aktualiserar frågan på olika nivåer i organisationen och fungerar väl
för att få en bred kunskapsspridning internt. Det möjliggör även lokala bedömningar av vilka insatser som behövs. Det finns potential att i högre utsträckning arbeta verksamhetsöverskridande
för att dra nytta av varandra och ytterligare integrera perspektiven i nämndens kärnuppdrag och
ordinarie processer. Det är också en utmaning att identifiera effekter av insatser inom målområde
samt att mäta Malmöbornas upplevelse av en likvärdig och tillgänglig verksamhet.

Det finns goda förutsättningar att bedriva ett gemensamt och systematiskt arbete med jämställdhetsintegrering och antidiskriminering inom arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter.
Framförallt ska nämnden säkerställa att Malmöborna i mötet med verksamheter bemöts med hög
kompetens i dessa frågor. Möjlighet till kompetensutveckling är därför viktigt i det fortsatta arbetet.
Erfarenheter från 2018 visar att det arbete som sker inom nämndens verksamheter i hög utsträckning baseras på det som gjordes innan omorganisationen i maj 2017, då arbetsmarknads- och socialnämnden bildades. Dialog pågår kring behovet av gemensamma arbetssätt och forum för erfarenhetsutbyte där verksamheterna kan mötas för utveckling av arbetet. Dialogen fortsätter inom
ramen för planering av verksamhetsåret 2019.

•
•
•
•

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbete utifrån uppdraget sammanfattas nedan och rapporteras till nämnden i ett särskilt ärende (ASN-2018-1063).
I november 2018 presenterade nämnden den kartläggning av det hedersrelaterade våldet och förtrycket som genomförts av Örebro universitet på uppdrag av Malmö, Göteborg och Stockholm.

Politiker, tjänstepersoner från Malmö stad och andra myndigheter samt personer verksamma i
olika föreningar deltog i det seminarium som arrangerades för att sprida resultatet. Kartläggningen belyser det hedersrelaterade våldets och förtryckets omfattning och komplexitet. Studien
består både av intervjuer med utsatta och yrkesverksamma och av en elevenkät med årskurs nio.
Resultatet visar att våldets uttryck och former är desamma i alla tre städerna men att omfattningen är större i Malmö. Var femte elev som svarade på enkäten uppgav att de lever med någon
form av begränsningar som kan kopplas till hedersnormer.
Syftet med kartläggningen är att ge ett kunskapsunderlag för att förebygga förtryck samt för att
kunna ge adekvata insatser till utsatta och våldsutövare. En nämndsövergripande arbetsgrupp har
bildats för att ta fram ett förslag kring hur arbetet ska utvecklas och bedrivas mer systematiskt.
Förslaget ska vara färdigt senast juni 2019.
Resursteam heder har permanentats under året och utökats med en tjänst. Det har inneburit att fler
unga som lever med hedersbegränsningar har uppmärksammats och att teamet hållit fler föreläsningar för personal inom olika verksamheter.
I anslutning till jullovet genomförde arbetsmarknads- och socialnämnden och de tre skolnämnderna en informationskampanj som främst riktades till kommunala skolor. Affischerna spreds på
till exempel fritidsgårdar och uppmärksammades i media.
Insatserna för barn som lever med eller utsätts för våld har förstärkts under 2018. Kriscentrum boendes projekt med en specialpedagog som arbetar med barnens utveckling har permanentats. Ett
samarbete mellan boendena och grundskolenämnden har lett till att barnen får tillgång till skolgång under tiden de är på boendet. Kriscentrum för barn och ungdomar ger behandling för barn
och föräldrar när det förekommit våld från närstående eller sexuellt våld oavsett relation. Sedan
har antalet aktualiseringar till socialtjänsten om misstänkt barnmisshandel tredubblats. Den kraftiga ökningen bedöms främst bero på att fler barn uppmärksammas och att anmälningsbenägenheten hos olika personalgrupper förbättrats. Samtidigt visar hedersstudien att även unga som inte
lever med hedersförtryck utsätts för olika former av våld. Behovet av insatser för våldsutsatta
barn är därför fortsatt stort.
Det finns hotade familjer som av säkerhetsskäl inte kan vara kvar i Malmö. Under 2018 har beslut
tagits om att Malmö stad ska ingå i ett samverkansnätverk med andra kommuner för att skapa
långsiktiga och trygga boenden för våldsutsatta familjer i behov av skyddat boende på annan ort.
Under året har såväl arbetsmarknads- och socialnämnden som andra nämnder genomfört ett
stort antal utbildningar och föreläsningar inom området våld i nära relation och hedersrelaterat
våld och förtryck både på basnivå och som fortbildning. Flera av arbetsmarknads- och socialnämndens avdelningar har arrangerat workshops och temadagar och utvecklat samverkan mellan
olika enheter. Personal inom avdelningen social resurs har genomgått fördjupade traumautbildningar för att bättre kunna möta de utsattas behov. Inom grundskolenämnden har skolsköterskor
och skolläkare fått en utbildning om könsstympning. Arbetsmarknads- och socialnämnden har i
samarbete med funktionsstödsnämnden och hälso-, vård- och omsorgsnämnden anordnat föreläsningar om skyddade personuppgifter. Nämndernas rutiner har reviderats och utvecklats.

Arbetet med våldsutövare pågår kontinuerligt. Länsstyrelsen i Skåne och Stockholm startar i februari ett pilotprojekt med en särskild telefonlinje riktad till våldsutövare för att nå och motivera
fler att ta emot stöd och hjälp. Nämndens verksamhet har varit delaktiga i planeringen. Arbetet
skulle kunna utvecklas ytterligare.
En central del i arbetet är samverkan internt och externt. Nämnden deltar i nationella nätverk och
samverkar med andra kommuner, myndigheter och den idéburna sektorn. Samarbetet med polisens brottsoffersamordnare har fördjupats under året och dialog har inletts med Region Skåne
om att utvidga barnkriscentrum till ett helt Barnahus. En uppföljning har gjorts kring hur samverkansgruppen mot våld i nära relationer fungerar. Denna visade att gruppen fyller en viktig funktion för att skapa kontakt mellan olika aktörer och sprida kunskap om frågan.

Arbetsmarknads- och socialnämnden bedöms ha bidragit till kommunfullmäktigemålet men arbetet har inte resulterat i den måluppfyllelse som planerades i nämndsbudget 2018.
Nämnden har arbetat för att insatser och stöd ska utformas utifrån individens behov och önskemål samt för att öka tillgängligheten för brukare. Nämnden har under året gjort en omfattande
satsning för att minska antalet hushåll som beviljas bistånd till boende. För att kunna minska den
hemlöshet som uppkommer till följd av bostadsbristen krävs det insatser från flera nämnder och
en fortsatt tät samverkan mellan berörda nämnder.

Den samlade bedömningen är att nämndsmålet för 2018 delvis har uppnåtts. För uppföljning av
nämndsmålet används resultatet av frågor från brukarundersökningar inom både socialtjänstområdet och arbetsmarknadsområdet.
Arbetsmarknads- och socialnämndens insatser och stöd ska utformas utifrån individens behov
och önskemål. Resultatet från indikatorerna visar att runt 90 procent av brukarna inom socialtjänstområdet och arbetsmarknadsområdet upplever att de har varit delaktiga i sin planering medan ungefär 75 procent upplever att de har haft inflytande. Nämndens verksamheter har arbetat
för att öka brukares delaktighet i ärenden som rör dem. Bland annat har insatser gjorts för att utveckla arbetet med genomförandeplaner och arbetsmarknadsplaner samt för att öka tillgängligheten för brukarna.
Brukarundersökningarna visar på ett bra resultat gällande brukarnas upplevelse av att socialsekreterare och arbetsmarknadssekreterare har efterfrågat deras synpunkter kring hur deras situation

kan förändras. Resultatet har förbättrats med några få procentenheter jämfört med föregående år.
Samtidigt är det ett något sämre resultat gällande andelen brukare som upplever att de kunnat påverka vilken hjälp de fått av socialtjänsten. Resultatet är lägre både jämfört med målvärdet och
jämfört med föregående år. Det är inga eller små skillnader mellan hur kvinnor och män svarat på
frågorna. De små skillnader som finns visar att kvinnor i något högre utsträckning upplever delaktighet. Samma mönster gäller både inom socialtjänsten och arbetsmarknadsområdet.

Nämndens verksamheter utvecklat arbetet med genomförandeplaner och arbetet fortsätter för att
stärka planernas innehåll och kvalitet. För att utveckla arbetet med arbetsmarknadsplaner har
medarbetare fått fortbildning i arbetsmarknadscoaching.
Nämnden har börjat arbeta för att möjliggöra en ökad tillgänglighet för brukare genom tätare besökstider, förändrade telefontiderna, öppet hus och besök på kvällstid. Ökad tillgänglighet ger
förutsättningar för mer delaktighet och individuell planering. Fler brukare använder tjänsten Mitt
försörjningsstöd. Det pågår även arbete med att ta fram ett koncept för boenderåd och husmöten
för brukare som bor i några av nämndens boenden. Boenderåd och husmöten ska samla in och
uppmärksamma önskemål från boendets hyresgäster. Nämnden fortsätter genomföra ytterligare
insatser som syftar till att utveckla arbetssätt för att öka brukares delaktighet.
Nämnden har under året utvecklat arbetet med brukarundersökningen för att nå en högre svarsfrekvens och en bättre bild av brukarnas upplevelse av delaktighet. Ett nätverk för systematiskt
kvalitetsarbete har bildats med uppdrag att samordna, planera och genomföra den gemensamma
brukarundersökningen. Detta har resulterat i att både svarsfrekvens och antal besvarade enkäter
har ökat jämfört med föregående år.
Målgruppen för brukarundersökningen har under 2018 utökats till att omfatta brukare som ansökt eller beviljats boende genom socialtjänsten. Att målgruppen har utvidgats bedöms ha påverkat resultatet av indikatorn kring inflytande negativt. Boende är en insats där brukaren sällan kan
påverka vilken typ av hjälp som beviljas på grund av Malmös bostadsbrist.

Nämnden bedömer att arbetet med delaktighet och inflytande fortfarande är ett utvecklingsområde och kommer att fortsätta att arbeta med de aktiviteter som har påbörjats med syfte att öka
brukares delaktighet i ärenden som rör dem.
För att få en bättre bild av brukarnas upplevelse av delaktighet kommer brukarundersökningen
omfatta en större andel av nämndens brukare och kompletteras med fler frågor. Även analysen av
årets brukarundersökning kommer att fortsätta att utvecklas.

Den samlade bedömningen är att nämndsmålet för 2018 inte har uppnåtts.
Malmö har sedan 2013 haft en ökande hemlöshet framför allt på grund av bostadsbrist i kombination med inflyttning av hushåll som inte är etablerade på arbets- eller bostadsmarknaden.
Den årliga hemlöshetskartläggningen visar att hemlösheten ökar i Malmö. Ökningen gäller både

vuxna och barn. Som en följd av hemlöshetens utveckling har antalet hushåll som beviljats bistånd till boende ökat jämfört med föregående år. Genom hemlöshetsatsningen och fler övertagslägenheter har antalet hushåll som behöver bo i akuta eller tillfälliga boenden däremot minskat
betydligt under årets senare del.
I oktober 2018 befann sig, enligt den årliga hemlöshetskartläggningen, totalt 1 959 vuxna personer i hemlöshet. Det är en ökning med 207 personer eller cirka 12 procent jämfört med år 2017.
Antalet barn i hemlöshet uppgick i oktober till 1 347, en ökning med 183 barn, eller 26 procent.
Under året har nästan fyra procent av alla barn i Malmö bott kortare eller längre tid på ett akut
eller tillfälligt boende efter biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen.
Antalet hushåll som bott i akut eller tillfälligt boende i genomsnitt per dygn har ökat med 8,5 procent under 2018 jämfört med 2017. Framför allt är det antalet barnfamiljer i tillfälliga boenden
som har ökat. Under det fjärde kvartalet 2018 har antalet hushåll i akuta eller tillfälliga boenden
minskat betydligt till samma nivå som fjärde kvartalet 2017.
Under 2018 har tekniska nämnden anskaffat fler övertagslägenheter än tidigare år. Arbetsmarknads- och socialnämnden har därför haft tillgång till fler lägenheter till hemlösa hushåll som kunnat användas till framför allt hemlösa barnfamiljer.

Malmös bostadsmarknad präglas av bostadsbrist. Bristen är särskilt tydlig när det gäller hyreslägenheter som hushåll med svag ekonomi har råd att efterfråga. Malmö har en stor inflyttning av
hushåll från andra länder som är inte är etablerade på bostads- eller arbetsmarknaden och många
har bakgrund i eget boende (EBO) eller kommer som anhöriginvandrare. Kötiden för en lägenhet på Boplats Syd är drygt tre år.
I januari 2018 beslutade arbetsmarknads- och socialnämnden att göra en satsning med 30 000 tkr
från hemlöshetsbudgeten för att förstärka arbetet mot hemlöshet och minska hemlösheten och
antalet dygn i akuta och tillfälliga boenden. I slutet av hösten hade alla nya medarbetare kommit
på plats och fått introduktion i arbetet. I takt med att personal har kommit på plats har antalet
dygn i akuta och tillfälliga boenden minskat till samma nivå som i slutet av år 2017. Sedan våren
2018 arbetar arbetsmarknads- och socialnämnden tillsammans med tekniska nämnden enligt en
ny process med inkomna övertagslägenheter, vilket resulterat i effektivare användning av tillgängliga lägenheter.
I satsningen har också inrättandet av en gemensam bokningscentral genomförts. Bokningscentralen bokar sedan i slutet av våren 2018 alla boenden utan stöd på beställning från socialtjänstavdelningarna. Den kommunövergripande bostadsrådgivningen ingår i satsningen mot hemlöshet
och kommer att starta i början av år 2019.
Arbetet för att förebygga hemlöshet sker bland annat genom vräkningsförebyggande arbete, där
barnfamiljer är särskilt prioriterade. Hemlösa hushåll får även stöd och information om hur man
gör för att söka och skaffa sig en egen bostad.
Nämnden har utvecklat insatsen bosocialt stöd, som särskilt riktar sig till hushåll som behöver stöd
för att kunna bo kvar i sina lägenheter.

Nämndens insatser kan inte i någon större omfattning påverka den hemlöshet som uppkommer
till följd av bristen på bostäder med rimliga hyror i kombination med inflyttning av familjer som
inte är etablerade på bostads- eller arbetsmarknaden. Bristen på bostäder för hushåll med låga inkomster är en angelägen fråga i förhållande till nämndens uppdrag. Tillgången på övertagslägenheter via tekniska nämnden har stor påverkan på hemlösheten. Under år 2019 förväntas antalet
tillgängliga lägenheter att minska. Ett antal modulfastigheter, som ska ersätta hotell och liknande
boenden för hemlösa barnfamiljer, har inte levererats enligt den beställning som nämnden gjort.
Detta har resulterat i högre kostnader och sämre boendekvalitet för barnfamiljer.
Arbetsmarknads- och socialnämnden kommer att ha ett fortsatt att stort fokus på att minska antalet vuxna och barn i hemlöshet och att förkorta tiden i tillfälliga boenden. Genom att ta fram ett
vägledningsdokument för bistånd till boende kommer likabehandlingen att öka och biståndsbedömningarna att bli mer rättssäkra. Det nya arbetssättet med övertagslägenheter kommer att förbättras och användas även för genomgångslägenheter. Tillsammans med tekniska nämnden kommer en plan för bostäder till stora barnfamiljer att tas fram.

Arbetsmarknads- och socialnämnden bedömer att nämndsmålet för 2018 har uppnåtts. Nämnden
bedöms ha bidragit till måluppfyllelsen av kommunfullmäktigemålet så som planerades i nämndsbudget 2018.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har bidragit till kommunfullmäktigemålet genom trygghetsskapande insatser och genom att samordna en gemensam och likvärdig organisering av det lokala
trygghetsarbetet. Nämnden har också gett stöd och hjälp till brottsoffer och våldsutsatta.

Den samlade bedömningen är att nämndsmålet för 2018 har uppnåtts. Arbetsmarknads- och socialnämnden bidrar till trygghetsskapande insatser och samordnar en gemensam och likvärdig organisering av det lokala trygghetsarbetet.
Sluta skjut är ett projekt mellan Malmö stad, polis, kriminalvården och civilsamhället som syftar
till att prova om en metod för gruppvåldsintervention (GVI) för att minska det dödliga våldet
fungerar i svensk kontext. Projektet leds av projektledare hos polisen och biträdande projektledare inom arbetsmarknads- och socialnämnden. Flera av nämndens verksamheter har varit involverade i arbetet. Konsultationsteamet, som ger stöd till personer som vill lämna kriminella nätverk,
har utvidgats under året.
Nämnden leder samordningsgruppen mot våldbejakande extremism som består av berörda
nämnder och myndigheter. Nämnden deltar genom nationella myndigheten Center mot våldsbejakande extremism i samverkansforum med andra kommuner.
Organiseringen av det lokala trygghetsarbetet har bidragit till ökad samverkan i flera avseenden.
Uppdraget är kopplat till den övergripande samverkansöverenskommelsen mellan polisen och
Malmö stad, samt polisens lokala medborgarlöften. I forumet Örat mot marken samlas avdelningschef inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen, kommunpolis, räddningstjänst med flera för
veckovisa avstämningar om läget i området. Arbetet med Communities that care (CTC) i fem lokala
områden i staden inleddes under året. Nämnden har utvecklingsansvar för område Möllevången,
men deltar i arbetet i samtliga fem CTC-områden.
Nämndens särskilda uppdrag att utreda hur kommunen kan förebygga hedersrelaterat våld och
hur förtryck motverkas fortsatte under 2018. Resultatet från hederskartläggningen, som genomförts tillsammans med Stockholm och Göteborg, blev klart under hösten. I november arrangerades en spridningskonferens och resultatet presenterades vid Mänskliga rättighetsdagarna.
Nämnden har utvecklat samverkan för att motverka våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

och förtryck och ett stort antal utbildningar har genomförts. Nämndens fem socialtjänstavdelningar arbetar för att utveckla rutinerna för arbete i ärenden kring våld i nära relationer samt med
barn som är hemlösa till följd av hot och våld. Avdelningarna arbetar utifrån avdelningsvisa rutiner och strävar även efter att ha en samsyn i handläggningen.
Nämnden har genom samarbete med grundskolenämnden säkerställt tillgången till lärare vid
skyddade boenden så att barnens skolgång kan upprätthållas. Specialpedagogtjänsten vid Kriscentrum boende har permanentats.
Tillsynen av restauranger som har serveringstillstånd samt butiker som har försäljning av folköl
och tobak har bidragit till att skapa trygghet i det offentliga rummet. Fler besök av tobakstillsyn
har möjliggjorts av extra resurser från projektet Tryggare Malmö.

I jämförelse med samma period föregående år har antalet inkomna aktualiseringar på grund av
hot och våld ökat. Fler kvinnor har sökt hjälp vilket leder till att fler barn uppmärksammats.
Nämndens verksamheter har under året prioriterat kompetenshöjning inom våld i nära relation.
Ökad kunskap och medvetenhet har lett till fler upptäckter och ökat antal aktualiseringar som bidrar till en ökad trygghet hos Malmöborna genom att hjälp kan erbjudas.
Till följd av flertalet skjutningar som har lett till oro i staden har nämnden vid behov och i samverkan med polisen upprättat lokala kriscentrum samt stärkt fältverksamhet genom ordinarie
verksamhet och krisstöd till Malmöbor.
Nämnden stärkte samverkan med polisen för att motverka våld i hemmet och i det offentliga
rummet. Målgrupperna för arbetet är de grupper som polisen identifierar som mest brottsaktiva
och som använder våld eller vapen i stor utsträckning. Detta har möjliggjort för nämndens verksamheter att utifrån ökad kunskap på individnivå vara en mer aktiv part i förebyggande arbete
och tidigare insatser.

Hederskartläggningen kompletteras med en inventering av resurser och insatser i Malmö stad
som påbörjades under hösten. Inventeringen kommer vara klar i mars 2019.
Nämnden har inlett samarbete med kommunstyrelsen, skolnämnderna samt kulturnämnden och
fritidsnämnden för det fortsatta arbetet kring hedersrelaterade frågor. Det fortsatta arbetet kommer ta hänsyn till både kartläggningens resultat och inventeringen. Ett förslag kommer vara klart
under andra kvartalet 2019. Syftet är att förbättra träffsäkerhet med organisering och insatser för
målgruppen.
Samverkan med polisen utvecklas ytterligare. Utifrån nämndens fokusområden kommer verksamheterna utveckla det förebyggande arbetet, tidiga insatser och arbetet i geografiska områden.
Nämnden har inlett arbetet med en fördjupad analys av det ökade antalet aktualiseringar.
Nämnden är en part i projektet för tidigt samordnade insatser som leds av Socialstyrelsen och
Skolverket.

Arbetsmarknads- och socialnämnden ingår i fyra lagstadgade överenskommelser med Region
Skåne som omfattar personer med samsjuklighet, det vill säga missbruk och beroende samt psykisk ohälsa. Överenskommelserna gäller personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruks- och beroendeproblem.
Syftet med överenskommelserna är att identifiera gemensamma utvecklingsområden och underlätta samverkan för att på ett bättre sätt tillgodose behovet av vård, stöd och behandling för målgrupperna. Under 2018 har nämnden deltagit i arbetet med revidering av överenskommelserna.
Malmö stad och Region Skåne har en upprättad struktur för samverkan kring målgruppen. I överenskommelserna fastställs och beskrivs denna struktur som följer hälso- och sjukvårdsavtalets nivåer
för samverkan.
Arbetsmarknads- och socialnämnden och Region Skåne har, tillsammans med andra skånska
kommuner tagit fram, följt upp och analyserat en handlingsplan inom ramen för den statliga satsningen Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2018. Utifrån handlingsplanen har arbetsmarknads- och socialnämnden och funktionsstödsnämnden tagit fram en lokal handlingsplan
med flera aktiviteter som berör målgruppen personer med samsjuklighet. Aktiviteterna i handlingsplanen leder till ökad tillgänglighet till stöd och behandling av god kvalitet samt förebygger
och motverkar psykisk ohälsa.
För att samverkan mellan Malmö stad och Region Skåne ska fungera behöver de nämnder som
har ansvar för målgruppen ha samsyn och samverka. Ansvar för insatser till personer med samsjuklighet i Malmö stad delas främst mellan arbetsmarknads- och socialnämnden och funktionsstödsnämnden. Nämnderna har under hösten tillsatt en gemensam ledningsgrupp för socialpsykiatri för att förbättra samordning av insatser till målgruppen och säkra att Malmöbor med samsjuklighet får det stöd och den hjälp de behöver. Syftet är också att tydliggöra reglementen och
gemensamt driva ett strategiskt utvecklingsarbete för målgruppen.

Under 2018 startades också ett gemensamt socialpsykiatriskt team med medarbetare från båda
nämndernas verksamheter som har ansvar för samordning och konsultation inom och mellan
verksamheter. Genom det socialpsykiatriska teamet får personer i målgruppen ett specialiserat
och samordnat stöd från stadens verksamheter.
Arbetsmarknads- och socialnämnden och Region Skåne samarbetar och samverkar både på individnivå och genom olika verksamheter eller projekt där personer med samsjuklighet kan ingå. Integrerad verksamhet är ett flerårigt Finsam-finansierat metodutvecklingsprojekt som avslutades i december 2018. I projektet deltog nämndens verksamheter samt Region Skåne Vuxenpsykiatrimottagningen beroende Malmö, Rådmannen. Projektet resulterade i en process med tillhörande handbok för
en sammanhållen vård mellan verksamheterna.

Arbetsmarknads- och socialnämnden påverkar kommunfullmäktigemålet genom samverkan med
den idéburna sektorn och andra nämnder i syfte att fler barn och unga ska få tillgång till ett meningsfullt fritid- och kulturliv. Arbetsmarknads- och socialnämnden bedömer att nämndsmålet
för 2018 har uppnåtts. Nämnden bedöms ha bidragit till måluppfyllelsen av kommunfullmäktigemålet såsom planerades i nämndsbudget 2018.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har under 2018 haft samarbeten med idéburen sektor som
både direkt och indirekt bedöms ha bidragit till att barn och unga får tillgång till ett meningsfullt
fritid- och kulturliv.

Den samlade bedömningen är att nämndsmålet för 2018 har uppnåtts. Arbetsmarknads- och socialnämnden har under 2018 haft samarbeten med idéburen sektor som både direkt och indirekt
bedöms ha bidragit till att barn och unga får tillgång till ett meningsfullt fritid- och kulturliv. Det
har varit en stor variation på samarbetsformer med idéburen sektor.
Arbetsmarknads- och socialnämnden fördelar organisationsbidrag till idéburna organisationer
med verksamhet inom det sociala området. Hälften av organisationerna som beviljades medel
2018 bedriver verksamhet riktad till barn och unga. Utöver organisationsbidraget har nämnden
under året fördelat medel till Kraftsamling Herrgården samt till överenskommelsen om idéburet offentligt partnerskap (IOP) gällande barnverksamheten på Röda korsets behandlingscenter för
krigs- och tortyrskadade. Såväl Kraftsamling Herrgården som överenskommelsen om IOP bedöms ha bidragit till meningsfullt fritid- och kulturliv för målgruppen.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har under året haft flera samarbeten med idéburen sektor

där en insats, eller del av en insats, direkt har syftat till att erbjuda barn och unga ett meningsfullt
fritid- och kulturliv. Flera sådana samarbeten har skett i formen av gemensamt drivna projekt där
idéburna organisationer har arrangerat utflykter eller anordnat aktiviteter på plats i verksamheten.
Bland annat har hemlösa barnfamiljer, nyanlända barnfamiljer och ensamkommande barn och
unga erbjudits aktiviteter och utflykter. Många samarbeten med idéburen sektor har skett inom
ramen för öppenvården, exempelvis har barn och unga kunnat delta på studiebesök, skapat musik
och fått kontinuerlig information om kostnadsfria fritid- och kulturaktiviteter.
Nämnden har även haft samarbeten med idéburen sektor där huvudsyftet är ett annat än att bidra
till meningsfullt fritid- och kulturliv men där samarbetet ändå indirekt bedöms ha bidragit till målet. Ett vanligt exempel är informationsspridning via nätverk, referensgrupper, kunskapsallianser
eller gemensamt drivna projekt.
Nämnden har under året deltagit i planering och uppstart av arbetet med samarbetsplan för
Malmöandan som beslutades i juni 2018. Ungas hälsa och livsstil är ett prioriterat område i samarbetsplanen och arbetet sker i samarbete med andra nämnder.

Arbetsmarknads- och socialnämndens samarbeten med idéburen sektor har inneburit en bredd av
insatser för barn och unga. Många av nämndens verksamheter har stor erfarenhet av att samarbeta med idéburen sektor i frågor som rör barn och ungas fritid.
Arbetet har under 2018 varit inriktat på samarbete med idéburen sektor. Det har därför varit
svårt att göra en bedömning av hur samarbetet med andra nämnder har bidragit till meningsfullt
fritid- och kulturliv för barn och unga.

Målet berör i hög grad förebyggande arbete riktat gentemot barn och unga. Nämndens medverkan i samarbetsplan för Malmöandan och den stora variation på samarbetsformer som nämnden
har med idéburen sektor fortsätter under 2019.
För att i ännu större utsträckning bidra till ett meningsfullt fritid- och kulturliv för barn och unga
i Malmö kommer arbetsmarknads- och socialnämnden fortsätta att utveckla samordningen av
samarbetet med idéburen sektor. Nämnden kommer även arbeta vidare med att inkludera perspektiv på jämställdhet, jämlikhet och barnrätt i insatser som ska bidra till barn och ungas fritidoch kulturliv.

Arbetsmarknads- och socialnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att tillföra ett
socialt hållbarhetsperspektiv till samhällsplaneringen i Malmö stad. Arbetsmarknads- och socialnämnden bedömer att nämndsmålet för 2018 har uppnåtts och bedöms ha bidragit till måluppfyllelsen av kommunfullmäktigemålet såsom planerades i nämndsbudget 2018.
Nämnden har bedrivit ett aktivt arbete i ett flertal olika stadsutvecklingsprocesser under året och
har fördjupat samverkan med stadsbyggnadsnämnden med fokus på sociala konsekvensanalyser i
planprocesser. Nämnden har också deltagit i arbetet med en strategi för hemlöshet som samordnas av tekniska nämnden. En utmaning för nämnden är att bostadsbristen slår hårdast mot de
som redan befinner sig långt ifrån bostadsmarknaden, däribland unga, arbetslösa och nyanlända.

Den samlade bedömningen är att nämndsmålet för 2018 har uppnåtts. Arbetsmarknads- och socialnämnden har under 2018 bidragit med ett socialt hållbarhetsperspektiv till samhällsplaneringen i Malmö stad. Nämndens verksamheter har deltagit i framtagande av strategiska dokument
för Malmös utveckling, medverkat inom olika stadsutvecklingsprocesser samt tagit initiativ till nya
arbetssätt i samhällsplaneringen.
Under året har socialtjänstens roll i samhällsplaneringen synliggjorts bland annat genom att
nämnden tillsammans med stadsbyggnadsnämnden har medverkat med inspel till statens offentliga utredningar gällande framtidens socialtjänst Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst (SOU 2018:32). Utredningen ska vara klar i juni år 2020.
Nämnden har under året fördjupat samverkan med stadsbyggnadsnämnden med fokus på att utveckla arbetet med sociala konsekvensanalyser i planprocesser. Efter en gemensam utbildning i
analysverktyget kommer nya arbetssätt att prövas i en pilot med planprogrammet för bostadsområdena Bellevuegården och Lorensborg.
Nämnden har deltagit i framtagandet av en strategi för hemlöshet som samordnas av tekniska
nämnden. Under året har nämnden även bidragit till att ta fram en ny handlingsplan för bostadsförsörjning tillsammans med stadsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen och tekniska nämnden.
Handlingsplanen antogs av kommunfullmäktige i april. Nämndens verksamheter har säkerställt
perspektiv gällande hemlöshet och boende för nyanlända enligt bosättningslagen i det arbetet.

Nämnden har ingått i arbetet med budgetuppdrag 2018 som syftar till att ta fram modeller för
samordnad medborgardialog i frågor som rör flera nämnder.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har aktivt deltagit i stadsutvecklingsprocesser med fokus på
socioekonomiskt utsatta områden genom bland annat det stadsövergripande EU-projektet Malmö
innovationsarena (MIA) med utgångspunkt i områdena Amiralstaden, Lindängen och Östervärn/Sege Park. Nämndens arbete bidrar med ett socialt hållbarhetsperspektiv med fokus på
trygghet, jämställdhet och delaktighet. Nämnden har deltagit i delprojektet Mallbo som handlar
om framtagandet av en modell för finansiering av nybyggnation som är tillgänglig för hushåll med
lägre inkomst. Arbetet görs tillsammans med miljönämnden och tekniska nämnden.
I februari 2018 beviljades arbetsmarknads- och socialnämnden medel för utvecklingsarbetet Barnets rättigheter i stadsutveckling. Arbetet syftar till att underlätta för aktörer i staden att tillgodose barnets rättigheter i stadsutvecklingsfrågor och har skett i samverkan med berörda nämnder, representanter från idéburen och privat sektor samt Malmö universitet. Det framtagna materialet kommer att tillgängliggöras på en webbaserad plattform samt utgöra underlag för fortsatt arbete.

Under 2018 har arbetsmarknads- och socialnämnden medverkat i flera olika sammanhang och
blivit en mer självklar strategisk aktör i samhällsplaneringen. Nämnden har genom pågående projekt och processer i staden bidragit till samhällsutvecklingen med sociala perspektiv och värden.
Gemensamt för flera av de processer som beskrivs inom nämndsmålet är att de bygger på samverkansprocesser. Ofta ingår inte bara nämnder inom Malmö stad utan även aktörer från idéburen och privat sektor samt akademi. Att samla olika kompetenser, erfarenheter och perspektiv
samlas och arbeta tillsammans har lett till flera positiva effekter. Lärandet har ökat, en ny gemensam kunskap bildats, robustheten i arbetet har ökat, fler har blivit bärare av frågorna och den sociala hållbarheten i Malmö har stärkts.

Arbetsmarknads- och socialnämnden kommer att fortsätta arbeta med pågående projekt och processer samt utveckla nya strategiska samverkansformer för att aktivt delta och bidra till samhällsplaneringen i Malmö stad.

•

•

•
•

Arbetsmarknads- och socialnämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att fokusera på
den ekologiska aspekten av hållbarhetsbegreppets tre delar. Nämndsmålet utgår från Malmö stads
miljöprogram och delområdena kring hållbar upphandling och omställning av transporter och
resvanor. Nämnden har genomfört insatser inom miljöområdet som syftat till att förbättra miljön
och att öka miljömedvetenheten. Uppföljningen visar att nämndens verksamheter har minskat
antalet resor med taxi och ökat andelen inköp av miljömärkta livsmedel men måluppfyllelsen påverkas av att andelen inköp av miljömärkta varor inte har ökat.

Den samlade bedömningen är att nämndsmålet för 2018 delvis har uppnåtts. Arbetsmarknadsoch socialnämnden gör insatser inom miljöområdet som bidrar till en ekologiskt hållbar stad. Fokus har varit att öka andelen miljömärkta inköp och hållbara transporter.
Arbetsmarknads- och socialnämndens insatser har syftat till att skapa bättre förutsättningar för
medarbetare att göra hållbara val. Insatserna har bland annat handlat om att öka medarbetarnas
medvetenhet och kunskap kring inköp av ekologiska och rättvisemärkta livsmedel och varor,
samt att förenkla för medarbetare att resa hållbart genom att tillhandahålla ett ökat antal tjänstecyklar och busskort hos Skånetrafiken.
Nämndens verksamheter har åtagit sig att öka andelen hållbara inköp under 2018. Det finns en
god kännedom om att de inköp som görs i huvudsak ska vara ekologiska och rättvisemärkta. Resultatet visar att andelen inköp av miljömärkta livsmedel har ökat med fyra procentenheter i jämförelse med 2017 och därmed nås uppsatt målvärde för 2018. Inköpen av miljömärkta varor visar
en svag ökning jämfört med föregående år men når inte det uppsatta målvärdet för 2018.
Nämndens verksamheter har åtagit sig att minska antalet tjänsteresor med taxi till förmån för mer
miljövänliga transportmedel. Under 2018 har det skett en märkbart positiv utveckling i antalet
tjänsteresor med taxi samt antalet kilometer resta med taxi. Antalet tjänsteresor med taxi har
minskat med 33 procent och antal kilometer resta med taxi med 24 procent. Målvärdena för 2018
har uppnåtts.
Inköpen av ekologiska- och rättvisemärkta livsmedel och varor samt tjänsteresor med taxi följs
regelbundet. Statistiken tas fram på avdelningsnivå och publiceras på förvaltningens miljösidor på
Komin varje månad. Publiceringarna erbjuder på ett lättillgängligt sätt verksamheterna underlag att

föra dialog kring de egna resultaten samt se över behov av ytterligare insatser.

Arbetsmarknads- och socialnämnden har prioriterat områden inom klimat- och miljöarbetet som
är påverkbara från nämndens sida, och där det bedöms att nämndens verksamheter kan generera
positiva avtryck på stadens övergripande arbete. Klimat- och miljöarbetet har uppmärksammats i
olika sammanhang under året vilket har stärkt relevansen på avdelnings- och verksamhetsnivå.
Uppföljning av gemensamma fokusområden har skett med systematik. Detta har bidragit till kontinuitet och att åtgärder har kunnat formuleras löpande under året för att justera eventuell negativ
utveckling.
Några av nämndens verksamheter har under året lyft utmaningen med att hitta lämpliga alternativ
när det gäller inköp av miljömärkta varor. Bland annat påverkade ett större inköp av möbler resultatet för helåret negativt då miljömärkta alternativ vid möbelinköp är begränsade i Malmö
stads avtalskatalog.

Insatserna under 2018 har bidragit till att utveckla metoder som underlättar hållbara val samtidigt
som de är kostnadseffektiva. Arbetet med att öka miljömedvetenheten och att bidra till en hållbar
ekologisk utveckling är ständigt pågående. Den egna organisationen ska vara ett föredöme, och
arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter kommer fortsätta göra insatser för att öka andelen miljömärkta inköp och hållbara transporter samt öka medarbetarnas miljömedvetenhet.

Arbetsmarknads- och socialnämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet i sin roll som arbetsgivare genom att arbeta för att vara en attraktiv arbetsplats där anställda har en god arbetsmiljö,
goda arbetsvillkor och hög kompetens. Nämndsmålet för 2018 bedöms delvis ha uppnåtts eftersom ett behov av att rekrytera och behålla socialsekreterare med lång yrkeserfarenhet kvarstår
och att målvärdet för sjukfrånvaron inte uppnåddes. Sjukfrånvarovolymen är fortsatt omkring en
procentenhet lägre än genomsnittet i Malmö stad.

Den samlade bedömningen är att nämndsmålet för 2018 delvis har uppnåtts.
Målvärdet för sjukfrånvaro var ambitiöst och nåddes inte under året, även om sjukfrånvaron
minskade jämfört med 2017. Sjukfrånvaron inom nämndens verksamheter är omkring en procentenhet lägre än genomsnittet i Malmö stad.
Nämndens resultat i 2018 års medarbetarenkät var bättre än föregående år, framförallt inom delområdet styrning men även i de förvaltningsspecifika frågorna som rörde arbetsmiljö och arbetsbelastning.
Personalomsättningen minskade under 2018 till 11,4 procent men det finns skillnader mellan yrkesgrupper och arbetsplatser. Personalomsättningen bland socialsekreterare minskade till 13,3
procent under 2018 jämfört med 14,4 procent 2017 och 18 procent 2016.
Årets kompetensanalyser visade förflyttningar i riktning mot tidigare uppsatta kompetensmål. I
likhet med tidigare år kvarstår behovet av att rekrytera och behålla socialsekreterare med lång yrkeserfarenhet och att utveckla kompetensen bland befintlig personal.
Introduktionsprogrammet för nyanställda medarbetare är väletablerat i nämndens verksamheter.

Introduktionsplaneringen har förbättrats vilket har medfört färre avbokningar och mer välplanerad och långsiktig introduktion.

Nämndens verksamheter har arbetat aktivt och utifrån sina olika förutsättningar och behov för
att skapa en god arbetsmiljö. Arbetsmiljömål upprättades på alla organisatoriska nivåer vid årets
början. Samarbetet med företagshälsovården har utvecklats vilket bedöms möjliggöra kvalitativa
och effektiva rehabiliteringsprocesser.
Den höga personalomsättningen bland behandlingsassistenter förklaras av omställningen av boendeverksamheten för ensamkommande barn och unga. Inom ekonomiskt bistånd pågår ett arbete med förändrade arbetssätt vilket kan vara en förklaring till den ökade personalomsättningen
där.
Aktiviteter har genomförts på olika nivåer för att åtgärda de kompetensgap som identifierades i
fjolårets kompetensanalyser och för att nå de övergripande kompetensmålen. En del aktiviteter är
långsiktiga och kommer att fortsätta under kommande år. Gemensamma lönekriterier och plan
för årlig löneprocess har arbetats fram under året. Lönekriterierna implementerades på arbetsplatserna under hösten och har en tydlig koppling till verksamhetsmålen och Malmö stads värdegrund. Den strategiska lönebildningen bedöms bidra till långsiktig och stabil kompetensförsörjning.
Åtgärder har vidtagits för att möjliggöra för alla nyanställda att ta del av introduktionsprogrammets kurser främst genom att den individuella introduktionsplaneringen har förbättrats.

Resultatet av arbetsmiljöuppföljningarna på övergripande nivå föranleder inga stora förändringar
i inriktningen i arbetsmiljöarbetet. Fortsatt fokus kommer att läggas på hälsofrämjande arbete och
att höja kompetensen inom nämndens huvudsakliga riskområden i arbetsmiljön, bland annat hot
och våld. Detta bedöms bidra till att sjukfrånvaron inte ökar. Fortsatt utveckling av samarbetet
med företagshälsovården bedöms resultera i tydligare gemensamma rutiner och möjliggör tidigare
insatser i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.
För att öka måluppfyllelsen kopplat till kompetensförsörjningsmålen kommer insatser att göras
för att förbättra och säkerställa implementering och uppföljning av arbetsmarknads- och socialnämndens kompetensförsörjningsplan.

Under år 2018 har arbetsmarknads- och socialnämnden bedrivit ett intensivt utvecklingsarbete i
nämndens alla verksamheter. Stora delar av utvecklingsarbetet beskrivs i uppföljning av nämndsmålen och kompletteras nedan.
Nämnden har fortsatt att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och förvaltningsdirektören har
haft två kvalitetsdialoger med samtliga avdelningschefer. Kvalitetsdialogerna har berört frågor om
utvecklingsarbete, måluppfyllelse, resultat av intern kontroll granskningar, kvalitetsarbete samt
styrning och ledning.
Revisorskollegiet har genomfört flera fördjupade granskning inom nämndens verksamheter under
2018. Granskningsområdena har varit familjehemsplacerade barn, hemlöshet, arbetsmarknadsinsatser, våldsbejakande miljöer samt arbetet med kompetensförsörjning. Nämnden arbetar vidare
med granskningsresultaten och de rekommendationer som granskningarna resulterat i under
2019.
Verksamhetsstatistik för 2018 visar att antalet placeringar minskar medan antal öppenvårdsinsatser ökar både inom barn och familj och inom missbruks- och beroendevården. Detta är en positiv utveckling och ett steg i utvecklingen mot en verksamhet som arbetar mer med tidiga insatser.
Nämndens verksamheter kommer att fortsätta bedriva ett aktivt arbete för att kunna erbjuda öppenvårdsinsatser som motsvarar brukarnas behov.

Under 2018 väntas den totala befolkningen i Malmö öka med 4 700 personer och den största ökningen sker i åldrarna 6 till 15 år.
Utifrån den aktuella situationen avseende kriminalitet bland ungdomar och unga vuxna i Malmö,
har nämnden gjort en analys av utvecklingen i åldersgruppen 18-20 år. Verksamhetsstatistik visar
att sju procent av ungdomarna i åldersgruppen har pågående insatser inom socialtjänsten och aktuell befolkningsprognos visar att åldersgruppen förväntas växa med nästan 3 500 personer under
de kommande 10 åren, från 9 600 personer till 13 100 personer år 2028.
Diagram 1 från Malmö stads migrationsprognos visar att det förekommer förändringar i kommunmottagandet i Malmö både i antal och i fördelningen mellan olika grupper jämfört med föregående år.

Källa: Migrationsdata Malmö Lokal prognos 2018-2021, Stadskontoret.
Verksamhetsstatistik från nämndens egna verksamheter visar på en ökning av antalet personer
som anländer till Malmö som anhöriga, från cirka 55 personer per månad under 2017 till cirka 75
personer per månad under 2018. Detta bedöms ha påverkat nämndens verksamheter bland annat
genom att antalet familjer som behöver stöd och hjälp eller bistånd till akut eller tillfälligt boende
har ökat.

Arbetslösheten i Malmö minskade under 2018 jämfört med föregående år, framförallt för ungdomar i åldern 18-24 år. Arbetsförmedlingens analyser visar att antalet arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden ligger kvar på en hög nivå, vilket bedöms ha påverkat antalet personer
som ansöker om hjälp hos arbetsmarknads- och socialnämnden.
Under 2018 har antalet inskrivna i arbetsmarknadsinsatser ökat med 48 procent jämfört med
2017. Till stor del är ökningen ett resultat av den nya interna samverkansprocessen mellan nämndens verksamheter för arbetsmarknad och för ekonomiskt bistånd. En ökad samsyn och samverkan mellan nämndens olika verksamheter har lett till att fler personer med ekonomiskt bistånd nu
erbjuds och tar del av arbetsmarknadsinsatser. Arbetet beskrivs mer detaljerat inom uppföljning

av målområde två.

Satsningar inom ramen för Jobbpakten har också bidragit till ett ökat deltagande i arbetsmarknadsinsatser. Till exempel har 1101 deltagare (442 kvinnor och 659 män) varit anställda i en arbetsmarknadsanställning och fler ungdomar än tidigare har kunnat erbjudas sommarpraktik genom Ung i sommar.
Verksamhetsstatistik för arbetsmarknadsinsatser för visar att antalet avslut till arbete och studier
har ökat med 42 respektive 39 procent jämfört med samma period föregående år.
Utvecklingen inom ekonomiskt bistånd har fortsatt i samma riktning som under år 2017. Antal
beviljade hushåll per månad har minskat med 2,5 procent medan kostnaderna har ökat med 2,5
procent jämfört föregående år.

Verksamhetsstatistiken visar att utbetalt belopp har ökat mer för familjer med barn än hushåll
utan barn. Hushåll med långa biståndstider har ett högre utbetalt belopp per månad i genomsnitt
men under 2018 ökade månadsbeloppet mer för hushåll med korta biståndstider. Analysen visar
på 39 procent av kostnadsökningen under 2018 avsåg hushåll i delområden med stor nybyggnation vilket tyder på att hushållens boendekostnader har kommit att påverka deras möjlighet att bli
självförsörjande.
Antalet hushåll där de vuxna arbetar heltid och har otillräcklig inkomst eller har otillräcklig etableringsersättning har ökat med cirka 250 hushåll under året. Det visar att hushåll med annan huvudsaklig försörjning i större utsträckning har behov av kompletterande försörjningsstöd.
Färre hushåll med personer i åldrarna 18-25 år har beviljats ekonomiskt bistånd under året, vilket
är en positiv utveckling. Denna utveckling kan kopplas till den stora minskningen av ungdomsarbetslösheten och till satsningar både inom arbetsmarknads- och socialnämnden och arbetsförmedlingen på ungdomar och unga vuxna.

Nämnden har under 2018 påbörjat ett omfattande utvecklingsarbete för att minska antalet hushåll
som beviljas bistånd för boende.
Under året har antalet hushåll som bor i akut eller tillfälligt boende minskat med 74 hushåll och
antalet i lägenhet har ökat med 129 hushåll.

Nämndens arbete mot hemlöshet och utvecklingen på området beskrivs mer detaljerat inom uppföljningen av målområde fem.

Arbetsmarknads- och socialnämnden har under lång tid haft ett ökat inflöde av ansökningar och
anmälningar som rör barn och unga och trenden har fortsatt under 2018 med en ökning på åtta
procent jämfört med föregående år.

En analys av verksamhetsstatistik inom området barn och familj i förhållande till Malmös befolkning visar att andelen barn i befolkningen som anmäls och utreds inom socialtjänsten har varit på
ungefär samma nivå under åren 2015 till 2018. Antalet anmälningar har däremot ökat mer än befolkningen vilket innebär att fler barn anmäls mer än en gång.
Verksamhetsstatistiken visar också en förändring i fördelningen av de insatser som beviljas. Antalet pågående öppenvårdsinsatser har ökat medan antalet placeringar har minskat, vilket är i linje
med nämndens inriktning mot fler tidiga insatser.

Nämndens analys visar att dygnspriserna för externa institutionsplaceringar för barn och unga
ökade med i genomsnitt cirka 500 kronor per dygn mellan 2017 och 2018, vilket motsvarar nästan 15 procent. Ökningen beror på högre priser för upphandlad vård inom Kommunförbundet
Skånes nya avtal samt på högre priser för placeringar inom Statens institutionsstyrelse. Kostnaderna inom barn och familj har också påverkats av att antalet konsulentstödda jour och familjehemsplaceringar har ökat under året.
Skolfam är en kommunövergripande verksamhet inom Malmö stad med syfte att stärka familjehemsplacerade barns skolresultat. Skolfam har under året utökats för att insatsen ska erbjudas till
alla barn i målgruppen.

Det utvecklingsarbete som pågår inom fokusområdet barn och unga syftar till att skapa en mer
likvärdig verksamhet. Arbetet syftar även till att identifiera behov av förändringar för att barn och
unga som behöver det, snabbt ska få rätt stöd. Arbetet bedöms leda till en bättre överblick och
samordning vad gäller likvärdighet och tillgänglighet och beskrivs inom uppföljning av målområde tre.

Verksamhetsstatistik visar på en minskning av antalet placeringar på grund av missbruk eller beroende och en ökning av antalet öppenvårdsinsatser jämfört med föregående år.
Nämndens verksamheter har tagit fram en handlingsplan med prioriterade utvecklingsbehov utifrån Malmö stads riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Högst prioriteras en sammanhållen vårdkedja. Under 2018 har nämnden kartlagt de insatser som finns tillgängliga för målgruppen
och de metoder som används inom verksamhetsområdet. Nämnden har även genomfört en genomlysning av den egna institutionsvården för missbrukande vuxna för att säkerställa en ändamålsenlig institutionsvård som tillgodoser brukarnas behov. Arbetet med att göra en konkret planering för att säkerställa att nämndens verksamheter kan tillhandahålla alla de insatser som behövs för en sammanhållen vårdkedja, utifrån varje brukares individuella behov, fortsätter.
Insatser för övriga vuxna, ofta på grund av psykisk ohälsa, har ökat under året. Det som har ökat
är bland annat placeringar där barn placeras tillsammans med sina föräldrar samt barn som tidigare varit föremål för insatser inom barn och familj men som blivit myndiga och fortfarande behöver stöd och hjälp från nämndens verksamheter.
Arbetsmarknads- och socialnämnden och funktionsstödsnämnden har under året arbetat med att
stärka samverkan för personer med psykiska ohälsa som behöver stöd och hjälp från båda nämndernas verksamheter. En struktur för samverkan på verksamhetsnivå har byggts upp under året.
Bland annat har arbetsmarknads- och socialnämnden tillsatt samordnare från samtliga fem socialtjänstavdelningar till ett gemensamt socialpsykiatriteam samt en gemensam ledningsgrupp för socialpsykiatrin.
Under 2018 började arbetsmarknads- och socialnämnden använda verktyget Mina planer som är
ett gemensamt digitalt verktyg för slutenvård, öppenvård, primärvård och kommun. Verktyget
används för att planera och säkra en färdigbehandlad persons hemgång från slutenvård och för
att upprätta samordnade individuella planer (SIP). Den digitala hanteringen i Mina planer kommer att
ersätta manuellt arbete och användning av fax eller brev. Verktyget har börjat användas av berörda verksamheter under hösten 2018 och implementering fortsätter under 2019.

Viktiga händelser inom nämndens arbete för att skapa trygghet i hemmet och i det offentliga
rummet redovisas inom uppföljning av målområde tre och sex.
I samband med sommarens skjutningar med koppling till kriminella gäng fungerade samarbetet
mellan nämnden och polisen mycket väl. Befintliga samarbetsformer utvecklades ytterligare. I
samband med skjutningarna kom det in flera orosanmälningar från polisen som resulterade i både
frivilliga placeringar och placeringar enligt Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård

av unga (LVU). Samarbetet ledde även till förebyggande arbete med syskon och familjer. I samband med skjutningarna öppnade nämnden också ett stödcentrum dit Malmöbor kunde vända sig
för att få samtalsstöd.

Malmös är i fas med mottagandet av nyanlända invandrare enligt bosättningslagen (2016:38) och
kommer att kunna erbjuda samtliga bostad i upp till fyra år. Malmö skulle under 2018 ta emot
155 personer fördelade på 30 familjer samt 11 män och 11 kvinnor i ensamhushåll. Familjerna
placeras främst i modulbostäder. 100 av de nyanlända personerna har flyttat till Malmö och övriga är inplanerade under februari och mars 2019 enligt överenskommelse med Migrationsverket.
Nämndens boende på Sege park ska avvecklas i mars 2019 och nämndens verksamheter har arbetat för att säkra att alla hyresgäster erbjuds ny bostad med kortare kontrakt via MKB. Nämnden
har samtidigt arbetat för att staden färdigställer fler modulbostäder för målgruppen.
Under 2018 flyttade 23 män ut från den bostad de fått genom kommunplacering på grund av att
deras familjer kommit till Sverige. Det finns ingen samlad statistik över vart dessa familjer bosatt
sig, men ett flertal har fått tillfällig bostad via socialtjänsten i Malmö.
Nämnden har inte bara ansvar för mottagandet, utan även stöd till nyanlända invandrare enligt
bosättningslagen. Uppdraget är att erbjuda ekonomiskt bistånd och samhällsinformation, utföra
teknisk tillsyn av bostäderna och tillse att de aktivt söker bostad på egen hand. Nämndens verksamhet har även socialpedagoger som ger extra stöd till barnfamiljer och har ett tydligt barnperspektiv.

På grund av att mottagandet av ensamkommande barn fortsätter att minska, har nämnden under
året gjort en omställning av boendeverksamheten för ensamkommande barn och unga. Nämnden
har avvecklat två kommunala HVB-verksamheter för ensamkommande under året. Kartläggningen av placeringsbehoven hos ensamkommande barn i Malmö stad visar att behovet av stödboendeplatser är större än det kommunala utbudet och bristen på adekvata lokaler har gjort att
omställningen till stödboenden försvårats.
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade i april att de till Malmö anvisade asylsökande ensamkommande barn och ungdomar som får sin ålder uppskriven till vuxen ålder genom Migrationsverkets handläggningsåtgärd får bo kvar tills dess beslutet vunnit laga kraft. Nämnden beslutade även att de asylsökande, ensamkommande barn som anvisats till Malmö och som fyllt 18 år
skulle ges möjlighet att fullfölja sin påbörjade gymnasieutbildning. I september beslutade nämnden att upphäva detta beslut med anledning av att det rättsliga läget förändrats.
Den nya gymnasielagen (lagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande)
trädde i kraft den 1 juli 2018. Lagen innebär en möjlighet för cirka 9 000 ensamkommande över
18 år, som sökt asyl före den 24 november 2015 och fått avslag på sin ansökan, att mellan den 1
juli och den 30 september år 2018 ansöka om tillfälligt uppehållstillstånd för studier på gymnasiet.
Efter viss osäkerhet kring lagens tillämpning meddelade Migrationsöverdomstolen i september att

lagen kunde tillämpas. Av de totalt 11 745 sökande uppgav 155 individer adress i Malmö. Under
ansökningsprocessen har denna målgruppen migrationsrättslig status tillståndssökande. Tillståndssökande har endast rätt till dagersättning och saknar helt rätt till hjälp med boende vilket
innebär att de befinner sig i en särskilt utsatt position. För att följa utvecklingen kring situationen
för målgruppen har förvaltningens olika verksamheter kontinuerligt fört dialog med de etablerade
frivilligorganisationerna.

I oktober genomfördes Malmö stads årliga medarbetarenkät som bland annat består av frågor om
hållbart medarbetarengagemang (HME). HME-värdet förbättrades i jämförelse med föregående
år. Framför allt konstaterades positiva förflyttningar inom HME-området styrning, vilket innebär
att fler medarbetare uttryckte att de är insatta i arbetsplatsens mål, att målen följs upp och utvärderas och att de vet vad som förväntas av dem i arbetet.
Antalet sökande till annonserade tjänster ökade under 2018 och de bedöms i högre grad än tidigare motsvara den kompetens som krävs. Tillsammans med minskande personalomsättning bidrar det till stabilitet och kontinuitet i verksamheterna och ökar förutsättningarna för att möta
Malmöbornas behov med hög kompetens. Samtidigt kvarstår rekryteringsutmaningar inom vissa
yrkesgrupper, exempelvis sektionschefer där det ofta är få sökande med önskvärd erfarenhet och
kompetens. Under året inrättades en rekryteringsenhet på HR-avdelningen med syfte att effektivisera och höja kvaliteten i arbetet med rekrytering, samtidigt som tid frigörs för sektionscheferna
att arbeta med andra verksamhetsfrågor.
Under året öppnade nämndens kompetenscenter med lokaler avsedda för aktiviteter som rör
kompetensutveckling. Här hålls de centrala delarna av introduktionsprogrammet som erbjuds alla
nyanställda medarbetare. Det har medverkat till att introduktionsprogrammet blivit alltmer etablerat och känt. Kompetenscenter anordnar månatliga lunchseminarier för alla anställda i nämndens verksamheter. Seminarierna har olika teman, en blandning av aktuell forskning och verksamhetsteman.
Lönebildningsfrågorna är ett prioriterat område. Förvaltningen har tagit fram ett gemensamt arbetssätt för lönebildningsarbetet med gemensamma lönekriterier, stödmaterial för implementering av lönekriterier i verksamheterna samt medarbetarsamtal- och lönesamtalsunderlag. Det gemensamma arbetssättet har en stark koppling till nämndens målarbete. Lönestrukturella analyser
har visat behov av att utveckla lönestrukturen inom flera av nämndens yrkesgrupper, något som
förväntas bidra till långsiktig och stabil kompetensförsörjning.

Varje år genomförs en uppföljning av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) är organiserat. I
samband med detta har samverkansgrupperna utvärderat sitt arbete med utgångspunkt i samverkansavtalets centrala delar och intentioner. Samverkansgrupperna har tagit ställning till de påståenden som ingår i Malmö stads rutin för årlig uppföljning av systemet för SAM. Påståendena
kommer från Arbetsmiljöverkets självskattningsverktyg om SAM. De sammanvägda resultaten

per påstående/område redovisas i bilaga 3.
Med utgångspunkt i samverkansgruppernas uppföljningar bedömer nämnden att det systematiska
arbetsmiljöarbetet bedrivs tillfredsställande och att samverkan i avdelningarna är välfungerande i
flera avseenden. Nedanstående områden har identifierats som förbättringsområden:
•

Utveckla arbetsplatsträffarna
o Arbeta med förbättring av arbetsplatsträffarna genom workshop med arbetsgivaroch fackliga representanter från samverkansgrupperna, så kallad Samverkstad.
o Fortsätta att utbilda medarbetare i samverkansfrågor.
o Fortsätta utvecklingen av webbsidan för arbetsplatsträffar på intranätet Komin.

•

Utveckla kommunikationen mellan samverkansnivåerna
o Undersöka hur kommunikationssystemet kan förtydligas för att processerna mellan samverkansnivåerna (i synnerhet i fokusområdesfrågor) ska bli tydligare. Detta
arbete behöver genomföras såväl partsgemensamt som hos arbetsgivare och de
fackliga organisationerna.

•

Förbättra uppföljning av arbetsmiljöåtgärder
o Arbetet med att förbättra uppföljningen av arbetsmiljöåtgärder sker företrädesvis
på arbetsplatserna. Stöd erbjuds i form av olika arbetsmiljöinsatser som till exempel utbildning i samverkan och systematiskt arbetsmiljöarbete för medarbetare, så
kallad medarbetarSAM.

•

Förenkla uppföljningen av SAM
o Utreda förutsättningarna för att utveckla och förenkla uppföljningen genom att
självskattningen genomförs på arbetsplatserna i stället för på övergripande nivå i
samverkansgrupperna.

I uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet finns även möjlighet att rapportera identifierade förbättringsbehov som avser den kommungemensamma arbetsmiljöprocessen. Nämnden
vill särskilt lyfta fram behovet av att utveckla digitala lösningar för att underlätta arbetsmiljöarbetet när det gäller exempelvis genomförandet av riskbedömningar, upprättandet av handlingsplan
och dokumentation. Det finns även ett fortsatt behov av att följa upp och vidareutveckla det digitala systemet (Agera) som används för rapportering av arbetsskador och tillbud. Därtill bör arbetet med friskfaktorer införlivas och stödjas i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Nämnden föreslår även att självskattningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet förenklas och genomförs på
arbetsplatserna istället för i samverkansgrupperna.

Varje år genomförs uppföljning av arbetsmiljön genom rapportering och analys av utfallet i ett
antal indikatorer. En sammanställning av alla nämnders uppföljning redovisas till kommunstyrelsen. Denna uppföljning utgör även ett underlag för det fortsatta arbetsmiljöarbetet i arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter med möjligheter att göra djupare analyser av arbetsmiljön. I detta arbete har skyddskommittén en viktig roll. Det arbetsmiljöarbete som bedrivs inom

nämndens verksamheter är linje med kommunfullmäktiges målsättningar inom arbetsmiljöområdet. En stor del av arbetet genomförs och rapporteras inom ramen för målområde nio.
Den fullständiga arbetsmiljöuppföljningen redovisas i bilaga 4.

Resultatet för arbetsmarknads- och socialnämnden uppgår till -94 730 tkr för året 2018. I oktober
beslutade kommunfullmäktige om en kommunbidragsjustering för arbetsmarknads- och socialnämnden om 22 000 tkr till följd av ökade kostnader för ett ökat antal omhändertaganden under
sommaren. Dessutom beslutades att fördela 4 700 tkr genom ett tillfälligt statsbidrag till kommunen för ensamkommande unga asylsökande.
Mottagandet av ensamkommande barn fortsatte att minska under året och en omställning av boendeverksamheten för ensamkommande barn och unga genomfördes under året. 14 tjänster
inom verksamheten har avvecklats. Nämnden har även avvecklat två kommunala HVB-verksamheter för ensamkommande.
Förvaltningen kan konstatera att de mottagna intäkterna från Migrationsverket under 2018 överstiger de fordringar som förvaltningen haft på Migrationsverket. Nämnden bedömer att det finns
en risk för att mottagna ersättningar beräknats på felaktiga grunder samt att Migrationsverket betalat ut dubbla ersättningar. Nämnden har ännu inte fått något tydligt svar från Migrationsverket i
frågan. Med anledning av detta gör nämnden en försiktighetsbedömning avseende den fordran/skuld som uppstått och skuldför 108 000 tkr.
Antalet anmälningar avseende barn och unga fortsatte att öka under 2018. För att minska kostnaderna har nämnden medvetet arbetat för att öka antalet öppenvårdsinsatser och minska antalet
institutionsplaceringar. Kostnaden för öppenvårdsinsatser för barn och unga har under året ökat
med 28 procent jämfört med 2017.
Kostnaderna för institutionsplaceringar för barn- och unga ligger fortsatt på 2017 års nivå. Antalet placeringar har minskat men kostnaden per dygn har ökat jämfört med föregående år.

Resultatet för ekonomiskt bistånd uppgår till -42 239 tkr. Antalet ärenden har minskat med ca 2,5
procent jämfört med 2017 medan kostnaderna har ökat med 2,5 procent. Genomsnittligt utbetalat belopp per hushåll har ökat med 5,2 procent. Anledningen till kostnadsökningen är framför
allt höjd riksnorm och högre boendekostnader.

Resultatet för hemlöshetskostnaderna uppgår till -116 534 tkr. Tillgången på lägenheter har ökat
men antalet hushåll som beviljats bistånd till boende har ökat ännu mer. Antalet hushåll som bott
i akut eller tillfälligt boende i genomsnitt per dygn har ökat med 8,5 procent under 2018 jämfört
med 2017. Framför allt är det antalet barnfamiljer i tillfälliga boenden som har ökat. Under det
fjärde kvartalet 2018 har antalet hushåll i akuta eller tillfälliga boenden minskat betydligt, till
samma nivå som fjärde kvartalet 2017.
Nämndens statistik visar att anhöriginvandringen har ökat jämfört med 2017. Under 2018 tog

Malmö emot cirka 75 anhöriga per månad jämfört med 55 anhöriga per månad under 2017. Konsekvensen är ett ökat behov av större lägenheter och där är bristen på tillgängliga lägenheter som
störst.

Resultatet för statsbidrag flyktingar uppgår till 33 422 tkr. Anledningen till överskottet är ökade
ersättningsnivåer samt att Malmö stad har tagit emot fler flyktingar än vad som prognostiserades
vid budgeteringen.

Nämnden beslutade i januari 2018 att göra en satsning för att förstärka arbetet mot hemlöshet
och på så sätt minska kostnaderna. Satsningen inriktades på att förkorta tiden som hemlösa hushåll bor i tillfälliga och akuta boenden samt att ha en effektivare hantering av kommunens lägenheter. Kostnaden för medarbetare som arbetat inom satsningen har under året uppgått till
14 560 tkr. En bokningscentral, som arbetar med att säkerställa kvalitet och god ekonomisk hushållning av bokningar på akuta och tillfälliga boenden, inrättades under året och har kostat
9 000 tkr.
Sedan våren 2018 arbetar arbetsmarknads- och socialnämnden tillsammans med tekniska nämnden enligt en ny process med inkomna övertagslägenheter, vilket har resulterat i effektivare användning av tillgängliga lägenheter under andra halvan av 2018. Satsningen bedöms ha lett till effektiviseringar om 2 000 tkr framför allt på grund av effektivare processer (se tabell 2 i avsnitt
4.1.2 Beslutade och planerade åtgärder). Under 2019 beräknas satsningen leda till ytterligare effektiviseringar om 11 000 tkr.
I oktober fattade nämnden beslut om åtgärder för en verksamhet i balans med budget utöver
hemlöshetssatsningen som beskrivits ovan. För att minska kostnaderna för hemlöshet kommer
nämnden att arbeta med förbättrad tillämpning och uppföljning av delbetalning vilket beräknas
leda till intäkter om 14 400 kr under 2019 och 2020. Nämnden har också tecknat nya avtal på härbärgen som innebär en besparing om ytterligare 4 000 tkr under 2019 och 2020.

Den 24 maj 2018 beslutade nämnden att ge arbetsmarknads- och socialförvaltningen i uppdrag
att förbättra arbetet med effektiviseringar och anpassningar för att få verksamheten i balans med
budget. I tabell 2 och 3 beskrivs genomförda och planerade åtgärder under 2018 som också redovisats till nämnden den 26 oktober 2018 (ASN-2018-15669).

Den 24 september beslutade nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att skyndsamt ta fram förslag till åtgärder för att uppnå en budget i balans. 26 oktober beslutade nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att verkställa redovisade åtgärder som sammanfattas i tabell 4. Beslutet omfattade åtgärder som skulle minska kostnaderna med 8 900 tkr år 2018. 6 900 tkr bedöms ha realiserats. Arbetet med förbättrad tillämpning och uppföljning av delbetalning har inte kunnat levereras under året men arbetet fortsätter under 2019.

Arbetsmarknads- och socialnämnden har under 2018 disponerat 10 621 tkr av investeringsanslaget. De största investeringsutgifterna avser inköp och anpassningar till nya lokaler. Anledningen
till att utfallet är lägre än budgeterat är att ett flertal boenden och moduler blivit försenade.

Arbetsmarknads- och socialnämnden har under 2018 erhållit ett stort antal statsbidrag. De flesta
har specificerats i tabellen nedan men nämnden har även fått ett flertal mindre statsbidrag som
uppgår till mellan 18 tkr och 581 tkr. Dessa statsbidrag sammanfattas på raden Stat och statliga myndigheter och omfattar till exempel medel från Allmänna arvsfonden avsedda till arbete mot våldsbejakande extremism, medel från Brottsförebyggande rådet avseende projektet Sluta Skjut samt
medel från Riksbankens jubileumsfond avseende forskningsprojektet Flexit.

