Nämndsbudget 2019
Arbetsmarknads- och socialnämnden

Nämnden är ansvarig för att bedriva en väl fungerande och effektiv verksamhet samt vid behov
vidta nödvändiga åtgärder för att få verksamheten i balans med beslutad budget. I oktober 2018
beslutade nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att verkställa åtgärder för en verksamhet i balans med budget. Åtgärderna kommer att påverka nämndens arbete under 2019 och sammanfattas i nämndsbudgeten. Nämnden är under 2019 inte är ansvarig för verksamhetens ekonomiska
resultat för ramarna ekonomiskt bistånd, hemlöshet och statsbidrag till flyktingmottagande.
Arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter påverkas till viss del av externa faktorer och
inför 2019 finns osäkerhetsfaktorer som påverkar nämndens uppdrag och planering. Bostadsbyggandet förväntas minska nationellt under året vilket också kan påverka bostadsbyggandet i
Malmö. Prognoser för 2019 visar på minskad men fortsatt ekonomiskt tillväxt och ökad sysselsättning vilket bedöms påverka nämnden positivt. Nationella beslut om minskat anslag för arbetsmarknadspolitiska program och insatser bedöms påverka nämnden genom att det bland annat leder till färre arbetsmarknadsanställningar med statligt stöd.
Arbetsförmedlingens prognos för Skåne 2019 visar på en fortsatt god utveckling av antalet nya
arbetstillfällen och att arbetslösheten kommer att minska något. Prognosen visar också att bristen
på arbetskraft bromsar jobbtillväxten men att andelen arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden är fortsatt hög.
Kommunfullmäktiges budget för 2019 innehåller tydliga inriktningar för nämndens arbete med
ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser. Arbetsmarknads- och socialnämnden har sedan
den bildades haft ett särskilt fokus på att fler Malmöbor ska bli självförsörjande och har definierat
principen om arbete först. För att fler Malmöbor ska matchas till lediga jobb behövs också satsningar
på utbildning, till exempel genom talangprogram. Nämndens verksamheter arbetar sedan 2018
enligt en ny process som har kortat ledtiderna från ansökan om ekonomiskt bistånd till deltagande i en arbetsmarknadsinsats och fortsätter under 2019 att arbeta med åtgärder för ökad effektivitet.
Hemlösheten i Malmö har ökat under de senaste åren, bland annat på grund av bostadsbrist och
bristande förankring på bostadsmarknaden. Kommunfullmäktiges budget 2019 tydliggör att det
krävs samverkan mellan berörda nämnder för att motverka hemlöshet. Under 2018 gjorde nämnden en satsning med 30 000 tkr för att förstärka arbetet mot hemlöshet och arbetet kommer att
fortsätta under 2019 inom ramen för nämndens plan för en verksamhet i balans med budget.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har under lång tid haft ett ökat inflöde av ansökningar och
anmälningar som rör barn och unga och bedömer att det kommer att fortsätta under 2019.
Nämnden fortsätter arbeta för att förstärka de tidiga insatserna riktade till barn och unga. Samtidigt ska antalet och längden på institutionsplaceringar minska i enlighet med nämndens plan för
en verksamhet i balans med budget. Inför 2019 har arbetsmarknads- och socialnämnden lagt till
ett nytt nämndsmål som fokuserar på placerade barns hälsa och skolgång.
Kommunfullmäktiges budget för 2019 ger en inriktning för nämndens arbete med att skapa

trygghet i hemmet och i det offentliga rummet. Resurser avsätts för att arbeta förebyggande och
uppsökande mot hedersförtryck samt för att stärka det förebyggande arbetet mot våld i nära relation. Samarbetet mellan nämnden och polisen utvecklades under 2018 och arbetet kommer att
fortsätta under 2019.
Inom nämndens verksamheter utgör medarbetarna i hög grad förvaltningens resurser. Det är deras kompetens och engagemang som skapar en verksamhet av god kvalitet. För att kunna attrahera, rekrytera och behålla kompetenta medarbetare kommer nämnden att fortsätta bedriva ett
aktivt arbetsmiljöarbete.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har fyra fristående kommunbidrag samt investeringsanslag.
Enligt kommunfullmäktiges beslut i december 2018 uppgår kommunbidraget för merparten av
nämndens verksamhet till 1 667 461 tkr. Kommunbidrag för ekonomiskt bistånd uppgår till
897 853 tkr. Hemlöshetsramen uppgår till 451 542 tkr och ramen för statsbidrag till flyktingar till
-249 000 tkr. Investeringsanslaget uppgår till 13 500 tkr och avser främst inventarier vid förändringar eller uppstart av verksamheter.

Arbetsmarknads- och socialnämnden är den politiska nämnd som ansvarar för arbetsmarknadsfrågor, socialtjänst och socialt arbete, hemlöshet, lokalt geografiskt utvecklingsarbete och trygghetsfrågor i Malmö stad. Nämnden utgör som socialnämnd det yttersta skyddsnätet för människor inom nämndens målgrupp som vistas i Malmö stad. Nämndens verksamhet fokuserar särskilt på barn och unga, människor med missbruk, brottsoffer och andra människor i utsatthet.
Arbetsmarknads- och socialnämndens ansvarsområde styrs av lagstiftning och det reglemente
som kommunfullmäktige har beslutat om. Nämnden ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen och andra författningar, med undantag för omsorgen om äldre människor och människor med funktionsnedsättning. Dessa ansvarsområden har kommunfullmäktige
uppdragit åt hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden.
Arbetsmarknads- och socialnämndens ansvarsområde innefattar lagen om vård av unga (LVU)
och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Nämnden ansvarar för att handlägga och
besluta om bistånd enligt socialtjänstlagen, för att erbjuda öppenvårdsinsatser och har möjlighet
att bedriva mötesplatser för berörda målgrupper. Nämnden ansvarar för förebyggande och uppsökande insatser gentemot nämndens målgrupper, för att lämna budget- och skuldrådgivning,
samt för handläggning av ärenden som gäller alkoholserveringstillstånd samt folköls- och tobaksförsäljning.
Vidare ska nämnden tillhandahålla stöd och hjälp till missbrukande personers närstående och ansvarar för att fullgöra de uppgifter som ankommer en socialnämnd i förhållande till brottsoffer
och enligt föräldrabalken. Nämnden ansvarar för att inom sitt område fullgöra de uppgifter som
ankommer på vårdgivaren för kommunens hälso- och sjukvård.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har också ansvar för utförande och uppföljning av Malmö
stads arbetsmarknadsinsatser, samt för överenskommelser mellan kommun och stat inom arbetsmarknadsområdet. Nämnden ansvarar för handläggning av ansökningar om organisationsbidrag
som gagnar ett ändamål som faller inom ramen för nämndens ansvarsområde och utgör ett komplement till kommunens insatser.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har tillsammans med tekniska nämnden ansvar för att förebygga och motverka hemlöshet. Nämnden ansvarar för att fullgöra kommunens skyldigheter enligt lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, samt för kommunala etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Nämnden har även det administrativa ansvaret
för överförmyndarnämndens förvaltningsorganisation.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen leds av en direktör som är förvaltningens högsta ansvariga tjänsteperson. Förvaltningens verksamheter är uppdelade i åtta avdelningar, varav fem utgörs
av socialtjänstavdelningar i fem geografiska områden. De tre övriga är arbetsmarknad, social resurs samt boende, etablering och myndighet. Utöver de åtta verksamhetsavdelningarna finns HR-

avdelning, ekonomiavdelning, kommunikationsavdelning samt strategisk avdelning.

Kommunfullmäktige fastslår varje år budgeten för Malmö stad och beslutar samtidigt om de
övergripande målen för kommunen. Malmö stad använder sig av en målkedja som består av kommunfullmäktigemål och nämndsmål som omsätts i åtaganden och aktiviteter. För varje moment i
målkedjan konkretiseras vad som ska utföras.

I budgeten för 2019 har kommunfullmäktige tagit beslut om nio målområden och tio mål. Arbetsmarknads- och socialnämndens nämndsmål beskriver på vilket sätt nämnden ska bidra till
uppfyllelsen av kommunfullmäktigemålen och målindikatorerna anger på vilket sätt målen ska
följas upp.
Inför 2019 har arbetsmarknads- och socialnämnden lagt till ett mål som fokuserar på placerade
barns hälsa och skolgång. Arbetsmarknads- och socialnämnden har samlat mål som rör arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd under målområde två, barn och unga under målområde tre och
sju och vuxna under målområde fem. Nämnden har även valt att fortsätta rapportera kring arbetet med trygghet både i det offentliga rummet och i hemmet under målområde sex.
Nämnden har tagit fram målvärden för 2019. Målvärdena är satta på helårsbasis och måluppfyllelsen kommer därför att följas upp i årsanalysen för 2019.

Nämnden ansvarar för att följa upp och analysera vad som åstadkommits i förhållande till den
målsättning som är beslutad av nämnden. Nämndsmål, målindikatorer och åtaganden följs upp i
delårsrapport januari till augusti och i årsanalysen.
Kapitlet om målen är uppdelat i kommunfullmäktiges nio målområden. Till varje kommunfullmäktigemål presenterar nämnden tillhörande nämndsmål. I anslutning till varje mål finns en planeringskommentar som beskriver hur nämndsmålet bedöms bidra till kommunfullmäktigemålet
samt samverkan med andra nämnder. Planeringskommentarerna beskriver målkonflikter och förändringar som har gjorts sedan verksamhetsåret 2018 om det är relevant.
Det finns även planeringskommentarer till varje målindikator. Därefter kommer förvaltningens
åtaganden som beskriver vad förvaltningen åtar sig att uppnå i förhållande till nämndsmålen.

Värden i tabeller som visas inom parentes indikerar könsuppdelade målvärden där flickor alternativt kvinnor visas först följt av pojkar alternativt män. Värden utan parentes visar totala målvärdet.

Nämndens uppdrag genom reglementet är att verka för medborgardialog med dess målgrupper.
Nämnden ska även verka för att samråd sker med dem som nyttjar dess tjänster.
Delaktighet och inflytande är kritiska framgångsfaktorer för jämlik hälsa och tvärsektoriell samverkan samt en förutsättning för måluppfyllelse. Dialog med Malmöbor, idéburen sektor, föreningar, näringsliv och universitet utvecklar gemensam kunskap och lägger fundament för kunskapsallianser. Medborgardialog och brukarinflytande ska fortsätta utvecklas inom nämndens
verksamheter. Detta innebär ett fortsatt samarbete och samverkan med de aktörer som på olika
sätt driver och deltar i utvecklingen av ett hållbart Malmö.
Nämnden ska under 2019 arbeta enligt handlingsplan för brukardialog som togs fram under 2018.

•

•
•
•

Nämnden ska arbeta för att använda digitaliseringen i syfte att öka individens möjlighet till självständighet, delaktighet och inflytande. Nämnden ser också en möjlighet att öka verksamheternas
tillgänglighet och effektivitet genom att utveckla digitala tjänster. Genom att exempelvis minska
tiden som socialsekreterare lägger på administrativa arbetsuppgifter, kan mer tid frigöras till förmån för kvalitativt socialt arbete.
De digitala tjänsterna är ett komplement till personliga möten med socialtjänsten och nämnden
arbetar för att alla brukare som vill ska kunna nyttja digitala tjänster.
De prioriterade områdena för digitalisering inom nämndens verksamheter under 2019 är arbetssätt och tillgänglighet inom ekonomiskt bistånd, digitala verktyg för effektivare boendebokning,
enhetligt dokumentationssystem för utförare, plattform för chattar och en enhetlig plattform för
praktikanskaffning och praktikgenomförande.
För att uppnå måluppfyllelse krävs samverkan med stadskontorets expertfunktioner kring juridik
och IT. Nämnden samverkar även med andra kommuner och deltar i Sveriges kommuner och landstings (SKL) beställarnätverk för att gemensamt driva utvecklingsfrågor.

Arbetsmarknads- och socialnämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att på olika sätt
arbeta för att fler kvinnor och män ska bli självförsörjande. Nämndens arbete sker riktat till enskilda Malmöbor för ökad självförsörjning, men också långsiktigt och strategiskt genom samarbete med olika aktörer såsom andra nämnder, myndigheter, näringsliv och ideella organisationer.
Täta kontakter med Malmöbor som är i behov av stöd på vägen till självförsörjning är en viktig
framgångsfaktor i arbetet.
Arbetsmarknads- och socialnämnden fortsätter under 2019 att arbeta med samma inriktningar
som under 2018 samt med ett ökat fokus på hushåll med långvarigt försörjningsstöd, i synnerhet
barnfamiljer.

Ungdomsarbetslösheten i Malmö ligger på en högre nivå än för riket i genomsnitt även om den
har minskat under det senaste året. Nämnden riktar därför särskilt fokus på gruppen unga Malmöbor. Genom DUA-överenskommelsen (Delegationen för unga och nyanlända till arbete) och utvecklingen av Ung Malmö har en plattform för samverkan mellan stat, kommun och idéburen sektor skapats. Ung Malmö är också en arena för fördjupad samverkan inom staden mellan gymnasieskolan, vuxenutbildningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
Under år 2018 ökade antalet unga som deltog i arbetsmarknadsinsatser och antalet som avslutades till arbete eller utbildning. Nämnden kommer under 2019 att fortsätta arbeta med vägledning
mot studier och kommer dessutom att förstärka arbetet riktat mot arbetsgivare.
Under 2018 granskade Malmö stadsrevision stadens arbete med arbetsmarknadsinsatser. Utifrån
granskningen ska berörda nämnder se över ansvarsfördelningen mellan arbetsmarknads- och socialnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och kommunstyrelsen samt se över samverkansstrukturer utifrån effektivitet, resultat och funktion.

Arbetslösheten i Malmö ligger över riksgenomsnittet. Situationen präglas av att arbetsgivarnas efterfrågan på arbetskraft inte matchas av de arbetssökandes kompetenser. Många arbetslösa försörjningsstödstagare har låg utbildningsbakgrund och saknar eller har begränsad arbetslivserfarenhet, varför samverkan med vuxenutbildningen är avgörande för ett lyckat resultat. Genom att utveckla en bra samverkan med andra aktörer, såväl internt inom Malmö stad som externt, skapar
nämnden förbättrade förutsättningar för självförsörjning och tillgång till arbetsmarknaden genom
utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser.
Nämndens verksamheter inom arbetsmarknadsavdelningen har genomfört en omorganisation
med syfte att fler Malmöbor ska bli självförsörjande genom arbete eller studier. Under 2019 kommer nämnden bland annat arbeta för att fler deltagare ska får parallella insatser från nämndens
olika verksamheter. Nämnden kommer även att samverka med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kring studie- och yrkesvägledning och vuxenutbildning.

Förutsättningarna för nämndens arbete med kommunala arbetsmarknadsanställningar under 2019
är oklara. Beslut kring inriktningen på den nationella arbetsmarknadspolitiken samt regeringens
ekonomiska vårproposition för 2019 avvaktas för att kunna göra en planering av nämndens arbete med och finansiering av kommunala arbetsmarknadsanställningar. Nämnden avvaktar även
vidare uppdrag från kommunstyrelsen kring Jobbpakt för 2019.
Nämnden kommer att fortsätta arbeta i samverkan med Malmö stads övriga verksamheter och
arbetsförmedlingen för att Malmöbor erbjudas kommunala arbetsmarknadsanställningar med
statligt stöd. Nämnden skapar förbättrade förutsättningar för självförsörjning genom att de anställdas behov av ekonomiskt bistånd minskar under anställningstiden. Anställning i kombination
med kompetenshöjande insatser förbättrar dessutom individens förutsättningar för arbete och utbildning efter anställningens slut. Målgrupper inom Jobbpakten är personer med funktionsnedsättning och försörjningsstödstagare.

Arbetsmarknads- och socialnämnden har valt detta nämndsmål eftersom nämnden har ett betydande vårdansvar för barn som placeras i dygnsvård. Forskning visar också att placerade barn i
genomsnitt har sämre skolresultat och sämre hälsa. Nämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet
genom att arbeta för att en av de mest utsatta grupperna i samhället, placerade barn, ges bästa
möjliga förutsättningar i livet.
En god samverkan med skolnämnderna och med Region Skåne är nödvändig för att barn och
unga som placeras i dygnsvård ska få sina behov tillgodosedda.
Under 2018 granskade Malmö stadsrevision nämndens arbete med familjehemsplaceringar. Utifrån granskningen ska nämnden utarbeta en modell för aggregerad uppföljning av familjehemsvården som omfattar hela gruppen familjehemsplacerade barn.

Nämnden arbetar för att bidra till kommunfullmäktigemålet genom att på olika sätt skapa förutsättningar för flickors och pojkars möjlighet till inflytande. Arbetet ska ske med ett tydligt barnperspektiv. En av de viktigaste förutsättningarna för att barn och unga ska kunna få rätt stöd och
insatser är det personliga mötet med socialsekreteraren. Nämnden ska verka för att barn och unga
är delaktiga i beslut som berör dem.
Nya former för att inhämta barns synpunkter och upplevelser utvecklas under 2019. Arbetet med
barnrättsintegrering kommer att fortsätta utifrån nämndens Plan för integrering av barnets rättigheter.

Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar för att tillhandahålla förebyggande och uppsökande insatser för barn och unga. Nämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet genom ett förebyggande och trygghetsskapande arbete och genom en aktiv samverkan med bland annat polis,
krögare och näringsliv. Nämnden verkar för att barn och ungdomar ska växa upp under trygga
och goda förhållanden, arbetar förebyggande för att förhindra att barn och ungdomar far illa och
ser till att barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver.
Samverkan sker med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, grundskolenämnden, förskolenämnden och andra berörda nämnder men även Malmö högskola och barn- och ungdomspsykiatrin för att uppmärksamma barn i riskzon och utsatta grupper. Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa och barnkonventionen alltid beaktas.

Nämnden påverkar kommunfullmäktigemålet genom sitt arbete med jämställdhetsintegrering,
mot diskriminering och kring nationella minoriteter i samarbete mellan medarbetare, brukare och
Malmöbor i nämndens dagliga verksamhet. Nämnden arbetar för att Malmöbor och brukare ska
mötas av en likvärdig och tillgänglig verksamhet.
Arbetsmarknads- och socialnämnden kommer under 2019 att arbeta med kompetensutveckling,
gemensamma arbetssätt och forum för erfarenhetsutbyte mellan nämndens verksamheter för att
fler Malmöbor ska bemötas med hög kompetens i dessa frågor.

Arbetsmarknads- och socialnämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att Malmöbor
ska känna sig trygga med och ha inflytande över hur stöd och hjälp utformas inom nämndens
verksamheter. Nämnden arbetar för att insatser och stöd ska utformas utifrån individens behov
och önskemål. Det handlar om att utveckla genomförandeplanerna och arbetsmarknadsplanerna
som upprättas tillsammans med de kvinnor och män, flickor och pojkar som verksamheterna
möter. En gemensam planering ger möjlighet att påverka utformningen av det stöd och den hjälp
som ges, vilket skapar delaktighet och inflytande. Resultat från brukarundersökningar är ett viktigt verktyg för att utveckla nämndens verksamheter.
Nämnden samverkar med andra myndigheter och nämnder som Region Skåne, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, funktionsstödsnämnden och hälsa-, vård-, och omsorgsnämnden
för att den enskilda ska få det stöd och den hjälp som hen behöver för att bli mer självständig. På
organisatorisk nivå sker samverkan genom avtal och överenskommelser, samverkansforum och
gemensamma verksamheter eller projekt. På individnivå sker samverkan genom att samordna
stöd och hjälp till den enskilde utifrån gemensamma rutiner, processer och samordnade individuella planer (SIP).

Arbetsmarknads- och socialnämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktigemålet genom
att arbeta för att kvinnor och män, flickor och pojkar i Malmö ska ha tillgång till en bostad och
en trygg levnadsmiljö. Det sker dels genom ett vräkningsförebyggande arbete med särskilt fokus
på barnfamiljer, och dels genom ett arbete för att skapa förutsättningar för förstahandskontrakt
och genom att erbjuda andrahandsboenden.
Nämnden har ett uppdrag utifrån Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare
för bosättning och ansvarar för att ordna boende för nyanlända som anvisas till Malmö.
Samverkan med tekniska nämnden är viktig i detta arbete utifrån de boendebeställningar som
görs och för att analysera behovet av bostäder i Malmö. Samverkan med servicenämnden sker utifrån ett lokalperspektiv. Samverkan med Migrationsverket sker utifrån planering och dialog kring
mottagandet av nyanlända och förändringar i detta och med Länsstyrelsen utifrån ett samordningsperspektiv.

Nämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet genom sitt förebyggande och uppsökande uppdrag
samt sitt uppdrag att ge stöd och hjälp till brottsoffer och våldsutsatta.
Utifrån socialtjänstlagen har nämnden i uppdrag att verka för att barn och ungdomar växer upp
under trygga förhållanden samt att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående
får stöd och hjälp. Nämnden ska arbeta för att kvinnor och män, flickor och pojkar som är eller
har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående får stöd och hjälp för att förändra

sin situation.
Nämndens trygghetsarbete förutsätter samverkan med flera aktörer, till exempel skolnämnderna i
Malmö stad, Region Skåne, frivilligorganisationer och polisen. Ett aktivt samverkansarbete kan
bidra till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål.
Nämnden har inlett samarbete med kommunstyrelsen, skolnämnderna samt kulturnämnden och
fritidsnämnden för det fortsatta arbetet kring hedersrelaterade frågor. Under 2019 kommer även
samverkan med polisen att utvecklas ytterligare.
Under 2018 granskade Malmö stadsrevision stadens förebyggande arbete mot våldsbejakande
miljöer. Utifrån granskningen kommer arbetsmarknads- och socialnämnden att verka för att lokala samarbetsavtal mellan konsultationsteamet och berörda samverkanspartners avseende våldsbejakande extremism upprättas.

Arbetsmarknads- och socialnämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att arbeta för att
barn och unga som kommer i kontakt med nämndens verksamheter ska få förutsättningar för eller tillgång till fritid- och kulturaktiviteter. Nämnden samverkar med andra nämnder och med den
idéburna sektorn för att skapa bättre förutsättningar för barn och ungas tillgång till ett meningsfullt fritid- och kulturliv.
Under 2019 kommer nämnden att utveckla det interna samarbetet för att alla barn som kommer i
kontakt med nämndens verksamheter ska få likvärdiga möjligheter till fritid- och kulturaktiviteter.
Nämnden kommer även att utveckla arbetet med att stärka vårdnadshavares förmåga att delta i
samhället och tillsammans med sina barn ta del av stadens fritid- och kulturutbud.

Socialtjänstlagen beskriver att en av socialnämndens uppgifter är att medverka i samhällsplaneringen
och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen.
Nämndsmålet bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att särskilt fokusera på de sociala perspektiven av en hållbar stadsstruktur och bidrar därigenom till att sociala mervärden tillförs i stadens stadsutvecklingsprocesser. En utmaning för nämnden är att bostadsbristen slår hårdast mot
de som redan befinner sig långt ifrån bostadsmarknaden, däribland unga, arbetslösa och nyanlända.
Samverkan sker inom ramen för stadsutvecklingsprocessen med början i planprocessen där
nämnden tillför underlag och yttranden utifrån dess ansvarsområde, kompetens och erfarenhet.
FN:s globala mål för hållbar utveckling slår fast att en hållbar utveckling kräver samarbete mellan
olika aktörer och att hållbar stadsutveckling bör ta hänsyn till sociala värden.
Nämnden har inlett ett utvecklingsarbete för att stärka medverkan i stadsbyggnadsnämndens sociala konsekvensbedömningar. Syftet med de sociala konsekvensbedömningarna är att en ökad
social medvetenhet i planeringen ska leda till att flera gruppers behov blir tillgodosedda och att
ansvaret för olika åtgärder förtydligas. Nämnden lyfter in sociala mervärden i samhällsplaneringen
utifrån Malmöbornas levnadsvillkor och lokala förhållanden.

Nämndsmålet bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att fokusera på den ekologiska
aspekten av hållbarhetsbegreppets tre delar. Arbetsmarknads- och socialnämnden ska genomföra
insatser inom miljöområdet som syftar till att förbättra miljön och att öka miljömedvetenheten.
Nämndsmålet utgår från Malmö stads miljöprogram och delområdena kring hållbar upphandling
och omställning av transporter och resvanor. Nämndens verksamheter ska arbeta för att minska
sin negativa påverkan på klimat och miljö genom hållbara inköp och transporter. Samverkan med
servicenämnden och miljönämnden bedöms som viktiga förutsättningar i arbetet och för att
kunna bidra till kommunfullmäktigemålet.

Arbetsmarknads- och socialnämnden påverkar kommunfullmäktigemålet i sin roll som arbetsgivare genom att arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare.
Nämnden ska skapa förutsättningar för en god personalpolitik så att verksamheterna kan attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare och chefer. En god kompetensförsörjning är
avgörande för att nämnden ska kunna fullfölja sitt uppdrag gentemot Malmöborna. Nämnden ska
arbeta för en god arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald. Det handlar också om att arbeta för en
ökad grad av delaktighet och samverkan samt bedriva ett aktivt hälsofrämjande arbete och förebygga risker i arbetsmiljön.
Nämnden arbetar tillsammans med andra nämnder, kommungemensamma funktioner och fackliga organisationer med frågor som rör exempelvis kompetensförsörjning, lönebildning och arbetsmiljö. Samverkan sker även med externa aktörer såsom företagshälsovården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
För att öka måluppfyllelsen kopplat till kompetensförsörjningsmålen kommer nämnden att göra
insatser för att förbättra och säkerställa implementering och uppföljning av arbetsmarknads- och
socialnämndens kompetensförsörjningsplan 2019.

Arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter påverkas till viss del av externa faktorer och
inför 2019 finns det flera osäkerhetsfaktorer som påverkar nämndens uppdrag och planering.
Samhällsutvecklingen och konjunkturen påverkar nämnden på olika sätt. Bostadsbyggandet förväntas minska nationellt under 2019 vilket kan minska möjligheterna för nämndens målgrupper
att säkra ett eget boende. Prognoser för 2019 visar på minskad men fortsatt ekonomiskt tillväxt
och ökad sysselsättning vilket bedöms påverka nämnden positivt.
På grund av den utdragna regeringsbildningen är det fortfarande osäkert hur den nationella politiken kommer att påverka kommunerna. Det finns också ett antal statliga utredningar som har eller
förväntas slutrapportera under året och vars rekommendationer kan påverka nämnden. Det gäller
bland annat arbetsmarknadsutredningen, utredningar som berör vuxenutbildningen och översynen av socialtjänstlagen.

Under 2019 förväntas den totala befolkningen i Malmö öka med 3 700 personer, motsvarande 1,1
procent av befolkningen. Ökningen är geografiskt sett ojämn vilket för verksamhetens del innebär att befolkningen i områdena Norr och Väster framför allt förväntas växa. Den största ökningen under år 2019, cirka fyra procent, sker i åldersgruppen 6-15 år. Ökningen bedöms leda till
att fler barn, ungdomar och familjer behöver stöd och insatser från individ- och familjeomsorgen
och ett ökat behov av att utveckla samarbetet med skola och elevhälsa.
I befolkningsprognosen görs även bedömningen att det finns ett behov på 1 900 nya bostäder per
år i Malmö för att hålla jämn takt med befolkningsökningen. Detta är en kritisk planeringsförutsättning med tanke på den befintliga bostadsbristen och utvecklingen av hemlösheten i Malmö.

Digitaliseringen anses vara en av de starkaste förändringsfaktorerna i samhället idag och inom arbetsmarknads- och socialnämnden pågår ett omfattande utvecklingsarbete för att utnyttja digitaliseringens möjligheter för att möta Malmöbornas behov med förbättrad service. Digitaliseringen
bedöms också kunna bidra till att frigöra mer tid till brukarna, effektivisera arbetsprocesser, förbättra den systematiska uppföljningen och bidra till att förbättra arbetsmiljön.
Under år 2019 är sex områden prioriterade vilka förväntas påverka verksamheten och brukarna i
större utsträckning år 2020. De prioriterade områdena är:
•
•
•
•

Ekonomiskt bistånd – effektivisera arbetssätt och öka tillgänglighet för brukare.
Boendehantering för bättre resursutnyttjande av boende.
Dokumentationsstöd för utförare.
Enhetlig plattform för praktikanskaffning- och praktikgenomförande.

•
•

Effektivare samverkan vid utskrivning från slutenvård.
Upphandling av chattfunktion.

Regeringen har fattat beslut om att riksnormen för försörjningsstöd höjs med två procent för
samtliga individer vilket innebär en förväntad ökning av utbetalt belopp per hushåll under 2019.
Arbetsförmedlingens prognos för Skåne 2019 visar på en fortsatt god utveckling av antalet nya
arbetstillfällen och att arbetslösheten kommer att minska något. Prognosen visar också att bristen
på arbetskraft bromsar jobbtillväxten och att andelen arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden är fortsatt hög.
Under de senaste åren har utrikesfödda personer stått för 80 procent av sysselsättningsökningen i
Sverige och i Malmö är 70 procent av de arbetslösa utrikesfödda. Denna grupp utgör en stor del
av Malmös arbetskraftsreserv och för att de ska kunna matchas till lediga jobb krävs det satsningar på språkutbildning och på utbildning mer generellt.
Antalet hushåll som beviljades ekonomiskt bistånd minskade med 2,5 procent år 2018 jämfört
med 2017 vilket är särskilt positivt då befolkningen samtidigt ökade med 1,4 procent. Det totala
utbetalda beloppet ökade däremot med 2,5 procent i jämförelse med året innan, främst på grund
av ökade boendekostnader och en höjd riksnorm. Antalet hushåll förväntas fortsätta minska under året men osäkerheten kring den nationella politiken på området bidrar till en osäkerhet kring
de förväntade effekterna.

I kommunfullmäktiges budget för 2019 finns det tydliga inriktningar för nämndens arbete med
ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser. Arbetsmarknads- och socialnämnden har sedan
den bildades haft ett särskilt fokus på att fler Malmöbor ska bli självförsörjande, och har definie-

rat principen om arbete först. Eftersom utbildning är avgörande för den enskildes möjligheter till etablering på arbetsmarknaden, fortsätter nämnden under 2019 att arbeta med vägledning mot studier från arbetsmarknadsinsatser. Det bedöms också behövas fortsatta satsningar på utbildning,
till exempel genom talangprogram.
Nämnden arbetar med att stärka sitt samarbete med näringslivet, till exempel genom att utveckla
arbetet med rekryteringsservice som syftar till att matcha arbetsgivares rekryteringsbehov med arbetslösa Malmöbor. Under 2019 kommer även samverkan med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att utvecklas bland annat genom ett fokus på studie- och yrkesvägledning och vuxenutbildning samt genom att arbeta för samlokalisering inom ramen för Ung Malmö.
Nämndens verksamheter har implementerat en ny process för arbetsmarknadsavdelningen och
enheterna för ekonomiskt bistånd som har kortat ledtiderna från ansökan om ekonomiskt bistånd
till deltagande i en arbetsmarknadsinsats. Verksamheten fortsätter under 2019 att effektivisera
processen.
Inom ramen för arbetet med att digitalisera ansökan om ekonomiskt bistånd kommer nämnden
att ta fram ett ramverk för kontroller för att minska risken för fusk och felaktiga utbetalningar
inom ekonomiskt bistånd. Arbetsmarknads- och socialnämnden kommer under 2019 att utreda
om det finns system som kan öka jämställdheten inom ekonomiskt bistånd.
Arbetsmarknads- och socialnämnden antog i oktober 2018 ett antal åtgärder för en verksamhet i
balans med budget. Flera av åtgärderna berör området arbetsmarknad- och ekonomiskt bistånd
och kommer att prägla arbetet under året. Åtgärderna innebär sammanfattningsvis en ökad effektivitet inom arbetsmarknadsavdelningen genom att rikta resurser mot mer produktiva insatser, en
fortsatt satsning på arbetsmarknadspolitiska åtgärder, att implementera och skala upp arbetssättet
Hela Familjen som från och med mars 2019 går in i ordinarie verksamhet samt att säkra att fler
försörjningsstödstagare får de ersättningar de har rätt till.
Under 2018 har nämndens nya processer och arbetssätt lett till en stor ökning av antalet deltagare
i arbetsmarknadsinsatser och av antalet personer som avslutats till arbete eller studier. Resultatet
av åtgärderna bedöms leda till ytterligare effektivisering inom arbetsmarknadsavdelningen och en
vidare ökning av antalet deltagare och avslut till arbete eller studier.

Ett antal externa faktorer kan komma att påverka bostadsbristen och därmed också hemlösheten
i Malmö under 2019. Befolkningen i Malmö förväntas fortsätta växa vilket bedöms öka bostadsbristen. Under det senaste året har nämnden sett en ökning av antalet stora familjer som ansöker
om hjälp hos socialtjänsten och bara en av de cirka 300 lägenheter som förvaltningen har fått tillgång till under året har kunnat användas till familjer med fem barn eller fler. I förvaltningens senaste hemlöshetskartläggning fanns det 65 familjer som var sju personer eller fler.
Bostadsbyggandet har varit högt i Malmö under de senaste åren. Under 2017 färdigställdes 2 600
bostäder och under 2018 har 3 050 bostäder färdigställts medan 3 800 har byggstartats. Det saknas däremot bostäder för familjer med låga inkomster samt för stora familjer. En något försvagad
konjunktur har också lett till att bostadsbyggandet har minskat på nationell nivå och nämnden

kommer att följa utvecklingen i Malmö under året.
Malmö har sedan 2013 haft en ökande hemlöshet framför allt på grund av bostadsbrist i staden.
Arbetsmarknads- och socialnämndens senaste hemlöshetskartläggning, i oktober 2018, visade på
en ökande hemlöshet särskilt bland barn. Antalet vuxna hemlösa personer ökade från 1752 till
1959. Antalet hemlösa barn ökade från 1070 till 1347 vilket motsvarar nästan två procent av alla
barn i Malmö.

Källa: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, hemlöshetskartläggning 2018
Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar tillsammans med tekniska nämnden för kommunens arbete med att förebygga och motverka hemlöshet. Inriktningen i kommunfullmäktiges budget 2019 tydliggör att det krävs samverkan mellan berörda nämnder för att motverka den hemlöshet som uppkommer till följd av brist på bostäder med rimliga hyror i kombination med inflyttning av familjer som inte är etablerade på bostads- eller arbetsmarknaden.
Det är en av nämndens största utmaningar och högst prioriterade frågor både på kort och lång
sikt att förebygga och motverka hemlöshet i samverkan med andra aktörer i staden. Under 2018
gjorde nämnden en satsning med 30 000 tkr för att förstärka arbetet mot hemlöshet och arbetet
kommer att fortsätta under 2019. Satsningen är en av nämndens åtgärder för att få en verksamhet
i balans med budget under 2019. Satsningen inriktas på att förkorta tiden då hemlösa hushåll bor
i tillfälliga och akuta boenden och på en effektivare hantering av kommunens övergångs- och genomgångslägenheter.
Andra prioriterade åtgärder under 2019 är att förbättra tillämpning och uppföljning av delbetalning för boende. Delbetalning innebär att hushåll i strukturell hemlöshet med egen inkomst betalar en del av det biståndsbedömda boendet.

I början av 2019 startar bostadsrådgivningen. Förvaltningen har i uppdrag att ta fram förslag till
nämnden på nya alternativ för tillfälligt boende.
Nämnden har under 2017 och 2018 gjort ett stort antal beställningar på lägenheter som inte levererats. Detta har lett till att nämnden fortsatt behöver placera hemlösa barnfamiljer i tillfälliga boende som kostar cirka fem gånger så mycket som en lägenhet i genomsnitt. Nämnden gör bedömningen att hemlöshetskostnaderna skulle kunnat minska med 120 miljoner kronor per år om
alla beställningar verkställts. De beställda modulerna för hemlösa barnfamiljer planeras nu att färdigställas av servicenämnden.

Arbetsmarknads- och socialnämnden har under lång tid haft ett ökat inflöde av ansökningar och
anmälningar som rör barn och unga och bedömer att utvecklingen sannolikt kommer att fortsätta
under 2019. Ökningen beror dels på att befolkningen i Malmö, i synnerhet barn och unga, ökar
och dels på att satsningar från socialtjänstens sida gjort att fler orosanmälningar inkommer.
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 legat på
ungefär samma nivå under åren 2015 till 2018. Antalet anmälningar har däremot ökat mer än befolkningen vilket innebär att det under perioden har blivit fler barn som anmäls mer än en gång.
Nämndens verksamheter har också gjort satsningar för att få in fler orosanmälningar från andra
nämnder och myndigheter för att säkerställa att barn och unga som riskerar att fara illa får det
stöd och den hjälp de behöver.

Nämnden arbetar för att öka de tidiga insatserna för barn och unga. Samtidigt ska antalet och
längden på institutionsplaceringar minska i enlighet nämndens plan för en verksamhet i balans

med budget. Detta ligger också i linje med inriktningen i kommunfullmäktiges budget: "det uppsökande, behandlande och förebyggande arbetet prioriteras under året". Verksamhetsstatistik för
2018 visar att antalet institutionsplaceringar har minskat och att antalet dagar per placering har
minskat.
Nämnden kommer under året att utveckla samverkan med skolnämnderna och andra aktörer för
att tidigare fånga upp och ge stöd till barn. Detta är en tydlig inriktning i utvecklingsarbetet som
rör socialtjänstens uppdrag såväl på nationell som regional och lokal nivå.
Arbetsmarknads- och socialnämnden kommer under år 2019 att, i samverkan med förskolenämnden, arbeta för att fler familjecentraler kan öppnas. Familjecentralerna innebär förbättrade möjligheter för socialtjänstens uppsökande verksamhet och möjligheter att tidigt nå familjer och få möjlighet att erbjuda stöd och insatser.
Inom området barn och familj finns det ytterligare två åtgärder för att få en verksamhet i balans
med budget som är prioriterade under 2019. Genom fler öppenvårdsinsatser för barn och unga i
egen regi bedöms kostnaderna för öppenvård för målgruppen kunna minskas. Åtgärden baseras
på ett framgångsrikt arbetssätt som redan används inom socialtjänstavdelning Öster. Arbetet med
jourhem och familjehem ska effektiviseras genom rekrytering av fler jour- och familjehem och
genom att stärka arbetet med barnens nätverk. Detta bedöms leda till färre, kortare och/eller
bättre placeringar för barnen. Genom förstärkt handledning i egen regi till familjehem förväntas
behovet av konsultentstödd familjehemsvård också att minska.

En ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft den 1 januari 2018. En överenskommelse kring hur denna samverkan ska ske har tecknats mellan Region
Skåne och Skånes kommuner. Från och med januari 2019 minskar tidsfristen för utskrivning från
sluten psykiatrisk vård från 30 dagar till tre kalenderdagar och därför kommer nämnden att öka
beredskapen vid utskrivning från slutenvård för att undvika ökade kostnader. Om nämnden inte
kan ta emot en utskrivningsklar patient inom tre dagar ska nämnden lämna ersättning till Region
Skåne med 7 100 kronor per dygn, ett belopp som motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett
vårddygn i den slutna vården.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerade i december 2018 en ny handlingsplan för
missbruk och beroende som gäller för målgruppen barn och unga vuxna 13-29 år. Handlingsplanen riktar sig till beslutsfattare och omfattar tidig upptäckt/tidiga insatser samt stöd och behandling. Nämnden kommer att bevaka hur handlingsplanen påverkar nämndens verksamheter för
missbruk och beroende.
SKL:s handlingsplan stämmer väl överens med inriktningen i kommunfullmäktiges budget 2019
om att fler ungdomar ska får hjälp att lämna ett drogmissbruk. En pågående utredning kring organiseringen av stadens ANDT-förebyggande arbete (alkohol, narkotika, drog och tobak) som
kommunstyrelsen leder och nämnden deltar i kan också påverka hur kommunen arbetar med
ungdomar som har missbruks- eller beroendeproblematik.
Antalet utredningar samt antalet pågående insatser inom missbruks- och beroendevården i

Malmö stad har legat på ungefär samma nivå de senaste åren. Däremot har antalet placeringar i
stödboenden ökat och det finns inte några indikationer på att detta skulle minska i närtid. Nämnden ser även en ökning av tablettmissbruk, särskilt bland ungdomar och unga vuxna.
Nämndens verksamheter har tagit fram en handlingsplan med prioriterade utvecklingsbehov utifrån Malmö stads riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Högst prioriteras en sammanhållen vårdkedja. Genom att arbeta med hela vårdkedjan och hitta möjligheter till effektivisering kan
institutionsplaceringar kortas och individen kan snabbare återvända till sitt hem och få fortsatt
vård på hemmaplan. Detta är en av nämndens åtgärder för att få en verksamhet i balans med
budget. Nämnden kommer också att utreda hur resurserna som finns för Avenbokens behandlingshem kan användas mer effektivt.
Arbetsmarknads- och socialnämnden och funktionsstödsnämnden arbetar med att stärka samverkan för personer med psykiska funktionsnedsättningar som behöver stöd och hjälp från båda
nämndernas verksamheter. Under 2019 kommer en gemensam ledningsgrupp för socialpsykiatri
att arbeta för att skapa och upprätthålla en fungerande samverkan mellan förvaltningarna genom
att tydliggöra reglementen och gemensamt driva ett strategiskt utvecklingsarbete för målgruppen.
Ledningsgruppen ska vara Malmö stads forum att bereda frågor som avhandlas i samverkansform
för psykisk hälsa som nämnderna har med Region Skåne. Nämnderna fortsätter det gemensamma
arbetet med handlingsplan uppdrag psykisk hälsa.
Arbetsmarknads- och socialnämnden kommer under 2019 att slutföra implementeringen av 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.

I kommunfullmäktiges budget för 2019 finns tydliga inriktningar för nämndens arbete med att
skapa trygghet i hemmet och i det offentliga rummet. Resurser avsätts för att arbeta förebyggande
och uppsökande mot hedersförtryck. Nämndens verksamhet Resursteam Heder ska permanentas
och utvidgas och en särskild stödverksamhet ska inrättas för de som lämnat en hederskontext eller en våldsam relation. Resurser tillförs också för att stärka det förebyggande arbetet mot våld i
nära relation. Nämnden kommer att undersöka möjligheten att flytta på den som slår och kränker
istället för den som utsätts för våld.
I samband med sommarens skjutningar med koppling till kriminella gäng fungerade samarbetet
mellan nämnden och polisen mycket väl. Befintliga samarbetsformer har utvecklats ytterligare
och arbetet kommer att fortsätta under 2019. Nämnden fortsätter arbetet med pilotverksamheten
Sluta Skjut som utgår från den evidensbaserade metoden group violence intervention tillsammans med
polisen och kriminalvården.
Nämnden deltar i den kommunövergripande implementeringen av styrsystemet Communities that
Care (CTC) för preventionsarbete. Metoden ska först införas i fem områden: Bellevuegården, Bunkeflostrand, Hermodsdal, Kirseberg och Möllevången.

Eftersom regeringsbildningen har dragit ut på tiden finns det en osäkerhet kring prognoserna för
flyktingmottagandet. Regeringen har lagt fram ett förslag om att lagen om tillfälliga begränsningar
av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (2016:752) ska förlängas i två år från och med 20
juli 2019. Enligt lagförslaget ska alternativt skyddsbehövande få samma möjligheter till familjeåterförening som flyktingar vilket bedöms leda till en ökad anhöriginvandring.
Enligt Migrationsverkets prognos från februari 2019 antas 21 000 personer söka asyl i Sverige under 2019, varav 1 000 förväntas vara ensamkommande barn. Detta är en minskning jämfört med
tidigare prognoser. Enligt Malmö stads lokala prognos för kommunmottagandet förväntas
Malmö ta emot 1250 flyktingar under 2019 vilket är en minskning med 300 personer jämfört med
2018.

Sedan 2017 är Migrationsverket anvisande myndighet för personer som är nyanlända till Sverige.
Alla kommuner är enligt bosättningslagen skyldiga att ta emot och ordna bostäder till nyanlända
personer för att underlätta målgruppens etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet. För
2019 är det beslutat att 43 personer ska anvisas till Malmö, i jämförelse med 155 personer för
2018.
Nämndens verksamheter gör löpande analyser av de boenden som behövs för mottagande enligt
bosättningslagen. Baserat på analysen görs en målgruppsanpassad beställning till tekniska nämnden, som ansvarar för att ta fram de boenden som beställs. Förvaltningen för kontinuerlig dialog
med tekniska nämnden och Migrationsverket under året.
För närvarande finns flera beställningar av modulbostäder för personer som tas emot enligt bosättningslagen. De planerades att vara färdigställda år 2018 men två av dem har ännu inte påbörjats, och i ett fall är det kraftiga förseningar. Modulbostäderna är planerade att användas som genomgångsboenden för barnfamiljer samt för de nästan 200 ensamhushåll som bott på Sege Park,
ett boende som ska avvecklas i mars 2019. Genom kontinuerlig dialog och samarbete med tekniska nämnden och MKB arbetar nämnden för att säkerställa att alla som tas emot enligt bosättningslagen kan erbjudas ett boende trots förseningarna. Modulerna planeras nu att färdigställas av
servicenämnden.
Regeringen har aviserat en ändring av lagen om eget boende (EBO-lagen). Syftet med ändringen
är att minska antalet personer som bosätter sig i eget boende. Nämnden kommer att bevaka
eventuella beslut under år 2019 eftersom det utifrån nuvarande information är oklart hur kommunerna kommer att påverkas.

Den nya gymnasielagen (lagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande)
trädde i kraft den 1 juli 2018. Efter viss osäkerhet kring lagens tillämpning meddelade Migrationsöverdomstolen i september 2018 att lagen kunde tillämpas. 155 sökande hade har uppgett

adress i Malmö. I januari 2019 hade Migrationsverket gett bifall i 68 ärenden och avslag i 37 ärenden. Resterande ärenden förväntas avgöras i domstol under 2019. De individer som beviljas tillfälligt uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen förväntas försörja sig genom studiestöd
från CSN och själv ordna med bostad. Med anledning av bostadsbristen i Malmö och att utsattheten i målgruppen bedöms vara stor bevakar nämnden utvecklingen och läget för gruppen, i
samverkan med civilsamhällets organisationer.
Enligt Migrationsverkets anvisningsmodell prognostiseras 45 ensamkommande barn och unga
anvisas till Malmö under året och ankomstmottagandet förväntas ligga kvar på ungefär samma
nivå som under 2018.
Omställningen av boendeverksamheten för ensamkommande barn och unga fortsätter under
2019. Kartläggning av placeringsbehoven hos ensamkommande barn i Malmö stad visar att behovet av stödboendeplatser är större än det kommunala utbudet och det är en utmaning att hitta
adekvata lokaler för stödboenden.

Inom nämndens verksamheter utgör medarbetarna i hög grad förvaltningens resurser. Det är deras kompetens och engagemang som skapar en verksamhet av god kvalitet. Nämnden bedömer
att det finns förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling av arbetsmiljön under 2019. Förvaltningens resultat i den årliga medarbetarenkäten 2018 var bättre än året innan. Sjukfrånvaron i
nämndens verksamheter ligger i nivå med föregående år och är fortsatt lägre än genomsnittet i
Malmö stad.
Under de senaste två åren har personalomsättningen minskat och under 2018 uppgick den till
11,4 procent. Personalomsättningen bland socialsekreterare har minskat från 18 procent 2016 till
13,3 procent under 2018. Det finns skillnader mellan olika arbetsplatser och yrkesgrupper som
nämnden kommer att fortsätta bevaka under 2019.

För att kunna attrahera, rekrytera och behålla kompetenta medarbetare är ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete avgörande. Nämnden bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete och kommer att fortsätta prioritera arbetet eftersom det finns ett positivt samband mellan god arbetsmiljö, bra arbetsklimat, låg sjukfrånvaro och minskad personalomsättning.

Antalet sökande till annonserade tjänster ökade under 2018 och de bedöms i högre grad än tidigare motsvara den kompetens som krävs. Nämnden har fortsatt ett behov av att rekrytera och
behålla socialsekreterare med lång yrkeserfarenhet och att höja kompetensen hos medarbetarna.
Kompetensutveckling för socialsekreterare med lång yrkeserfarenhet och chefer kommer att prioriteras.

Lönebildningen är prioriterad och förvaltningen har ett nytt gemensamt arbetssätt för lönebildningsarbete. Lönestrukturella analyser har visat behov av att utveckla lönestrukturen inom flera
av förvaltningens yrkesgrupper, något som förväntas bidra till långsiktig och stabil kompetensförsörjning.

Varje år publicerar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en ekonomirapport där bland annat
utvecklingen inom individ- och familjeomsorgen beskrivs. Slutsatserna i SKL:s rapport från december 2018 speglar i stora delar de utmaningar som arbetsmarknads- och socialnämnden i
Malmö har ställts inför med bland annat ökade kostnader för ekonomiskt bistånd och hemlöshet.
Sammanfattningsvis bedömer 75 procent av kommunerna att individ- och familjeomsorgen inte
kommer att kunna hålla ursprunglig budget för 2018 trots högkonjunktur och en positiv utveckling på arbetsmarknaden. Nästan hälften av kommunerna ser att det är ökade kostnader inom
ekonomiskt bistånd som haft negativ påverkan på resultatet. Många kommuner ser också bostadsbrist som en förklaring till ökade kostnader för hemlösheten. Lägre ersättning från staten för
ensamkommande barn har också bidragit till underskott i många kommuner. Det är framför allt
schablonersättningen för myndiga ensamkommande barn som inte räcker till eftersom många av
ungdomarna har behov av stöd, vilket leder till placeringar i boendeformer som styrs av föreskrifter och tillsyn.

Kommunfullmäktige har beslutat om fyra ramar för arbetsmarknads- och socialnämnden under
2019. Enligt kommunfullmäktigebeslutet kan nämnder vara befriade från resultatansvar och det
avser följande ramar inom arbetsmarknads- och socialnämnden:
•
•
•

Ekonomiskt bistånd
Hemlöshet
Statsbidrag till flyktingmottagandet

Nämnden har trots detta ett ansvar att bedriva en väl fungerade och effektiv verksamhet inom
dessa ramar och vidta nödvändiga åtgärder.
Arbetsmarknads- och socialnämnden kan, enligt den av kommunfullmäktige beslutade budgeten,
vidta särskilda åtgärder som påverkar tilldelade ramar till ett maximalt belopp om 50 000 tkr. Det
kan till exempel avse insatser inom ramen för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhet
för att minska hemlöshetskostnaderna eller/och ekonomiskt bistånd.
Den av kommunfullmäktige fastställda budget är bindande både vad avser ekonomiska ramar och
mål för verksamheten. Verksamheten ska bedrivas inom befintliga ramar även om detta medför
att de i budgeten angivna målen inte helt kan uppnås. Nämnden har rätt att inom sitt grunduppdrag ompröva verksamhet och besluta om ändrad inriktning eller omfattning av verksamhet som
nämnden bedömer lämplig eller nödvändig.

Arbetsmarknads- och socialnämnden har fyra fristående kommunbidrag samt investeringsanslag.
Nämndsbudget 2019 baseras på kommunbidrag enligt budgetbeslut i kommunfullmäktige i december 2018 och därefter beslutade förändringar i kommunstyrelsen eller i kommunfullmäktige.
Enligt kommunfullmäktiges beslut uppgår kommunbidraget för nämndens verksamhet till
1 667 461 tkr. Kommunbidrag för ekonomiskt bistånd uppgår till 897 853 tkr. Hemlöshetsramen
uppgår till 451 542 tkr och ramen för statsbidrag till flyktingar till -249 000 tkr. Investeringsanslaget uppgår till 13 500 tkr och avser främst inventarier i samband med förändringar av befintlig
verksamhet eller uppstart av ny verksamhet.
I det av kommunfullmäktige beslutade kommunbidraget ingår uppräkning avseende pris- och löneökningar om 3,0 procent vilket motsvarar 89 403 tkr. Inom ramarna för arbetsmarknads- och
socialnämndens verksamheter ingår även en kompensation för kostnader på grund av befolkningstillväxten, en demografieffekt, om 43 377 tkr samt förändringar om - 96 000 tkr. Tabell 1
ger en sammanfattning av de uppräkningar och förändringar som ingår i kommunbidraget 2019.

Enligt beslutet i kommunfullmäktige har kommunbidraget för nämndens verksamhet ökat med
44 000 tkr utöver pris- och löneuppräkning och demografieffekter som förväntas under 2019.
Det totala kommunbidraget för verksamheten uppgår till 1 667 461 tkr vilket ska ställas i relation
till resultatet för 2018 som uppgick till -94 731 tkr. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade om åtgärder för att få en verksamhet i balans med budget i oktober 2018 och effekten av
dessa ska ge resultat under 2019. Inom ramen arbetsmarknads- och socialnämnden verksamhet
förväntas åtgärderna ge effekt om 56 000 tkr under 2019 samt ytterligare 12 000 tkr under 2020.

Enligt beslutet i kommunfullmäktige har kommunbidraget för hemlöshet reducerats med
30 000 tkr jämfört med föregående år och uppgår till 451 542 tkr. Eftersom nettokostnaderna för
hemlösheten under 2018 uppgick till 582 159 tkr finns det ett behov av att minska nettokostnaderna med 130 000 tkr vilket motsvarar 28 procent.
Beslutade åtgärder för att få en verksamhet i balans med budget innebär minskade kostnader för

hemlösheten med 29 400 tkr under 2019. Nämnden har också gett förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till nya tillfälliga boendelösningar för att minska kostnaderna för hemlösheten.

Enligt beslutet i kommunfullmäktige har kommunbidraget för ekonomiskt bistånd reducerats
med 110 000 tkr jämfört med föregående år och uppgår till 897 853 tkr. Eftersom nettokostnaderna för ekonomiskt bistånd under 2018 uppgår till 1 012 931 tkr finns det behov av att minska
nettokostnaderna med drygt 159 000 tkr inklusive indexuppräkningen, vilket motsvarar en minskning med drygt 15 procent. Omräknat till hushåll innebär det en minskning med cirka 1 420 hushåll per månad jämfört med 2018. Under 2018 har det genomsnittliga antalet hushåll som erhållit
ekonomiskt bistånd varje månad uppgått till 9 460.

Malmö stad har sedan ett antal år tillbaka en särskild kommunbidragsram i budgeten som heter
Statsbidrag flyktingar. Kommunbidragsramen Statsbidrag flyktingar omfattar enbart intäkter i form av
vissa riktade statsbidrag som kommunen får för mottagande av nyanlända. Statsbidragen regleras
i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.
Enligt beslutet i kommunfullmäktige uppgår kommunbidraget för statsbidrag till flyktingar till
249 000 tkr. Beloppet baseras på statliga schablonersättningar för flyktingar som mottagits i kommunen under åren 2017 till 2019. Utgångsläget för budgetberäkningen 2019 är det verkliga antalet
kommunmottagna personer under 2017 vilket är det enda kända. Budgetberäkningen utgår sedan
från ett antagande om antal mottagna flyktingar under 2018 och 2019. Budgeten baseras på de
kända ersättningsnivåer som fanns i mitten av 2018.
Arbetsmarknads- och socialnämnden skickade i december 2018 ett yttrande till kommunstyrelsen
kring förslag om fördelning av kommunbidragsram för statsbidrag flyktingar. Förslaget från kommunstyrelsen skulle innebära att ramen tas bort och fördelas mellan berörda nämnder. Nämnden
kommer att bevaka beslut och konsekvenser av beslutet under året.

Den 24 september beslutade nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att skyndsamt ta fram förslag till åtgärder för att uppnå en verksamhet i balans med budget. 26 oktober beslutade nämnden
att ge förvaltningen i uppdrag att verkställa redovisade åtgärder som sammanfattas i tabell 2. Förvaltningen kommer att följa upp åtgärderna och återrapportera till nämnden tertialvis i samband
med ordinarie uppföljningstillfällen.

