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Arbetsmarknads- och socialnämndens årsanalys 2019 innehåller uppföljning av mål, verksamhet
och ekonomi. I Nämndsbudget 2019 antog nämnden 17 nämndsmål som omfattar samtliga kommunfullmäktigemål. Sammantaget bedöms fem mål ha uppnåtts och 12 mål ha delvis uppnåtts.
Sveriges Kommuner och Regioner lyfter i Ekonomirapporten, oktober 2019 att det ekonomiska läget
är svårt för många kommuner, särskilt inom individ- och familjeomsorg där 69 procent av kommunerna uppger att de kommer att ha ett underskott.
Omvärldsfaktorer som hög arbetslöshet och bostadsbrist har fortsatt påverka nämndens resultat
negativt under året. Omställningen av Arbetsförmedlingen har medfört minskade resurser till
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Befolkningsökningen i Malmö medför ett fortsatt högt inflöde
till nämndens verksamheter.
Resultatet för budgetramen för arbetsmarknads- och socialnämnden uppgår till -122 miljoner
kronor.
Antalet orosanmälningar gällande barn och unga har ökat under flera års tid. Under 2019 var ökningen 14 procent, till sammanlagt 15 750 anmälningar. Nämnden arbetar med en omställning av
verksamheten till tidiga insatser och fler insatser i egen regi men det ökade inflödet och den
ökade totala volymen innebär att omställningen tar längre tid än beräknat. Inflödet har medfört
att kostnaderna för både dygnsvård och öppenvård för barn och unga har ökat under året.
Nämndens resultat påverkas också av att ersättningen från Migrationsverket för mottagande av
ensamkommande barn inte täcker nämndens kostnader.
Antalet anmälningar på grund våld i hemmet har ökat med åtta procent jämfört med föregående
år vilket visar på vikten av att fortsätta prioritera trygghetsarbetet.
Resultatet för budgetramen för ekonomiskt bistånd uppgår till -199 miljoner kronor. Att ramen
minskades med 110 miljoner inför 2019 påverkar resultatet.
Fler personer har efter arbetsmarknadsinsatser avslutats till arbete och studier och fler hushåll har
blivit självförsörjande jämfört med tidigare år. För barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd
fortsätter en positiv utveckling med kortare biståndstider. Nämnden ser att både det interna utvecklingsarbetet och samverkan med andra nämnder och myndigheter tydligt förbättrar förutsättningarna för Malmöborna att bli självförsörjande.
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat under året, dels på grund av beslutet att avsluta
insatsen extratjänster och dels på grund av högre boendekostnader och höjd riksnorm.
Resultatet för hemlöshetsramen uppgår till -55 miljoner kronor. Resultatet påverkas av att budgetramen minskades med 30 miljoner kronor inför 2019.
Enligt Malmö stads hemlöshetskartläggning minskade hemlösheten i Malmö under 2019 för
första gången sedan 2013. Hemlöshetssatsningen som genomfördes under 2018 och 2019 har

gett resultat. Antalet hushåll i akutboende har minskat med 23 procent under året och antalet
barnfamiljer med 37 procent. Minskningen har också lett till att hemlöshetskostnaderna minskat
med 74 miljoner kronor jämfört med 2018.
Resultatet för ramen statsbidrag till flyktingar uppgår till +70 miljoner kronor. Resultatet beror
på förändrade redovisningsprinciper enligt rekommendation från stadsrevisionen.
I april samt oktober 2019 beslutade nämnden om reviderade respektive nya åtgärder för att få
verksamheten i balans med budget. Beslutet omfattade åtgärder för att minska kostnaderna
med 118 miljoner kronor år 2019. 85 miljoner kronor bedöms ha realiserats under året. De
största avvikelserna beror på att nämnden inte kunnat anställa personer i extratjänster samt att
omställningen inom verksamheten för barn och unga försenats.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har under året bedrivit ett omfattande arbete med digitalisering i enlighet med nämndens prioriterade områden, i syfte att öka effektiviteten och kvaliteten
i verksamheten.

I Nämndsbudget 2019 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 har tagit fram nämndsmål som beskriver på vilket sätt
nämnden ska bidra till uppfyllelsen av kommunfullmäktigemålen. Nämndens analys under respektive nämndsmål ger en sammanfattning av bidraget till kommunfullmäktiges mål under året.
Nämnden har kort beskrivit om nämndens bidrag till respektive kommunfullmäktigemål blev så
som planerat i nämndsbudget.
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 2019 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.

Bedömning av måluppfyllelse görs enligt nedan:
Uppföljningen visar att målet, målvärdet eller bedömningskriteriet har uppnåtts under året
Uppföljningen visar att målet, målvärdet eller bedömningskriteriet har delvis uppnåtts under året
Uppföljningen visar att målet, målvärdet eller bedömningskriteriet inte har uppnåtts under året
Uppföljningen kan inte göras, på grund av att 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.

Hur gick det?
Den samlade bedömningen är att nämndsmålet för 2019 delvis har uppnåtts.
Dialoger har genomförts i tre av de fyra prioriterade områdena i handlingsplanen för brukardialog: den årliga brukarundersökningen, digitalisering och dialog för brukare på nämndens boende.
De tre dialogerna har i viss mån genomförts enligt steget dialog i delaktighetstrappan.
Den årliga brukarundersökningen har genomförts med fler svar än något annat år, 3 546 svar
jämfört med 2 856 svar år 2018 och 922 svar 2017.
Nämnden har genomfört brukarintervjuer i enlighet med metoden tjänstedesign inom ramen för
olika digitaliseringsprojekt. Tjänstedesign är ett verktyg som används under analysarbetet vid en
förändringsinsats för att ta reda på vilka behov brukare har och hur tjänster bör utformas utifrån
dessa behov. Tjänstedesign har använts för att ha dialog med Malmöborna kring digital ansökan
om ekonomiskt bistånd. Brukardialogerna har bidragit till digitaliseringsarbetet. Inom verksamheterna för ekonomiskt bistånd har även ett brukarråd införts.
Inom nämndens boendeverksamheter har boenderåd genomförts för att öka brukarnas inflytande
över sin situation och verksamhetens utformning. Medarbetare inom boendeverksamheter har
under 2019 samverkat med cirka 20 olika brukarföreningar och självhjälpsgrupper.
Öppenvårdshuset Gustav har haft så kallade brukarfrukostar med brukarföreningar. Syftet med brukarfrukostarna är att få ökad kännedom och information om varandra, samverka samt att planera
genomförandet av brukarföreningarnas dag.
Arbetet med att ta fram en gemensam brukarmodell har pågått under 2019 genom att nya metoder har testats, att nämnden har inventerat hur brukardialoger med nämndens målgrupper sker
samt att en inventering av gemensamma nämnare i de utförda dialogerna har genomförts.

Varför blev det så?
Nämndens verksamheter har arbetat för att öka delaktigheten i ärenden som rör brukarna genom
att utveckla dialogen med dem. Nämnden har utifrån den erfarenhet och kunskap som finns
kring olika former av brukardialog, arbetat med att ta fram en modell för brukardialog. Syftet är
att skapa ett strukturerat och jämlikt arbete med brukarinflytande för att kvalitetssäkra arbetet
som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Fokus under året har varit att inventera om och hur
brukardialoger sker med nämndens målgrupper samt att undersöka om det finns gemensamma
nämnare i de utförda brukardialogerna som skulle kunna utgöra en grund för gemensamma principer.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
En konstruktiv dialog är en viktig förutsättning för nämndens arbete med att öka brukarens delaktighet och inflytande samt för att säkerställa att de insatser som erbjuds möter Malmöbornas
behov. Nämndens arbete bedöms förbättra förutsättningar för att skapa ett enhetligt arbetssätt
med gemensamma principer för brukardialog inom nämndens verksamheter.
I början av 2020 kommer representanter som har erfarenhet av brukardialog i olika former och
med olika målgrupper bjudas in för att arbeta fram ett förslag på en modell med gemensam struktur och gemensamma principer. Detta kommer att bidra till ett jämlikt arbetssätt med brukarens
delaktighet i frågor som rör dem.
Delaktighetstrappan i handlingsplanen bygger på medborgardialog som en del i en styrprocess.
Under 2020 kommer handlingsplanen att ses över och vid behov anpassas till brukardialog istället
för medborgardialog.

Hur gick det?
Den samlade bedömningen är att nämndsmålet för 2019 har uppnåtts.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har under året bedrivit ett omfattande arbete med digitalisering i enlighet med nämndens prioriterade områden för att öka effektiviteten och kvaliteten i
verksamheten. Nämndens arbete med digitalisering har utformats med brukarens behov i fokus.

Under året har flera digitala tjänster tillgängliggjorts för brukaren och interna arbetsprocesser
effektiviserats i syfte att öka kvaliteten. Sammanfattningsvis har nämnden:
•

•

•

•

Tagit fram en prototyp för digital ansökan om ekonomiskt bistånd utifrån brukarintervjuer. Syftet är att skapa effektivare arbetssätt för att frigöra socialsekreterarnas tid till
möten med brukarna och ett ökat fokus på självförsörjningsuppdraget samt att öka tillgänglighet genom möjlighet till digital självservice. Under 2020 kommer det bli möjligt att
ansöka om ekonomiskt bistånd digitalt.
Lanserat en e-tjänst för att ansöka om föreningsbidrag som har förenklat för föreningar,
automatiserat viss administration och frigjort tid för möten mellan handläggare och föreningar.
Genomfört och utvärderat pilotprojekt så som digitalt verktyg inom beroendevården och
digital tolktjänst. Flera piloter förväntas skalas upp kommande år då de första utvärderingarna visar på ökad service och kvalitet för brukaren.
Skapat grundförutsättningar att utnyttja moderna verktyg i mötet med Malmöborna genom att till exempel utvidga trådlösa nätverk och byta ut datorer.

Eftersom flera av nämndens digitaliseringsprojekt implementeras under 2019, kommer utvärdering av effekterna för brukarna att göras först under 2020. För att förbereda inför detta har
nämndens verksamheter arbetat fram en värderingsmodell som används för att nyttovärdera alla
nya utvecklingsprojekt. Syftet med nyttovärdering är att få underlag till prioritering samt för framtida utvärderingar. Nyttovärdering innefattar värdering av; strategisk lämplighet, genomförbarhet,
omvärld/samhällsnytta, verksamhetsnytta, brukarperspektiv och ekonomisk hållbarhet.
Varför blev det så?
Digitaliseringen är nära kopplad till verksamhetens förändringsarbete vilket leder till bred förankring och en god förståelse kring behov och efterfrågan både inom organisationen och i mötet
med brukarna.
För att fånga brukarens behov har nämnden genomfört omfattande analysarbete för att förstå
vilka digitala tjänster som ger mervärde. Insikter om brukarens behov har inhämtats utifrån metoden tjänstedesign för att identifiera förbättringsområden i verksamheten där digitalisering kan
förbättra servicen.
Hur påverkar utfallet verksamheten fortsatta arbete?
Flera av nämndens pågående digitaliseringsprojekt kommer fortlöpa även kommande år. Utvecklingsarbetet är fortsatt indelat i fyra olika områden:
•
•
•

Digitalisering av tjänster för Malmöborna med syfte att öka tillgänglighet, inflytande och
möjlighet till självservice.
Digitalisering av system och processer för medarbetarna med syfte att effektivisera administration och möjliggöra digital samverkan med andra aktörer.
Skapa grundförutsättningar för digitalisering med syfte att säkra informationskvalitet,
standarder, säkerhet och en stabil infrastruktur.

•

Arbeta för kompetensutveckling kopplat till modern metodik inom digitaliseringsområdet
med syfte att sätta brukaren i fokus.

Arbetet under året har även visat att det inte bara är digitaliseringen i sig som leder till de mest
effektiva arbetssätten utan att verksamheten samtidigt behöver ändra sina arbetssätt och effektivisera sina processer. Denna insikt behöver tas med i det fortsatta arbetet.
För att kunna prioritera satsningar som ger mest nytta fortsätter nämnden att systematiskt klassificera och nyttovärdera nya satsningar utifrån flera perspektiv såsom brukarfokus, verksamhetsnytta och ekonomisk hållbarhet.

Arbetsmarknads- och socialnämnden bedömer att nämndsmålen för 2019 delvis har uppnåtts.
Nämnden har bidragit till måluppfyllelsen av kommunfullmäktigemålet men inte i den utsträckning som planerades i nämndsbudget 2019.

Hur gick det?
Den samlade bedömningen är att nämndsmålet för 2019 delvis har uppnåtts.
Antalet unika hushåll i Malmö som någon gång under året haft behov av ekonomiskt bistånd
fortsätter att minska men i lägre takt än 2018. Minskningen sker samtidigt som befolkningen
ökar. Det genomsnittliga antalet hushåll som beviljas bistånd per månad har ökat något.

Under året har 28 procent av alla biståndshushåll och 23 procent av hushåll med barn har blivit
självförsörjande. Resultaten är oförändrade jämfört med 2018 men har minskat jämfört med
2017. En anledning till att resultatet har försämrats är att färre hushåll beviljas ekonomiskt bistånd i avvaktan på första utbetalningen av etableringsersättning. Förändringen påverkar nämndens möjlighet att uppnå måluppfyllelse men är inte någon negativ förändring för Malmöborna.
Fler Malmöbor har blivit självförsörjande på grund av att de har fått ett arbete eller börjat studera
under 2019. Antalet har ökat med 7,5 procent jämfört med 2018.
Den genomsnittliga biståndstiden för hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd (tio månader
eller mer) är oförändrad och uppgår till 36,2 månader. Den genomsnittliga biståndstiden för hushåll med barn fortsätter att minska och uppgår 2019 till 35,1 månader jämfört med 35,5 månader
2017.
Utvecklingen av antal hushåll och biståndstider bidrar till att kostnaderna för ekonomiskt bistånd
ökar. Kostnaderna analyseras i avsnittet ekonomisk utveckling under året.
Varför blev det så?
Jämfört med Skåne och riket är arbetslösheten hög i Malmö. I december uppgick arbetslösheten
till 13,9 procent i Malmö, 9,8 procent i Skåne och 7,4 procent i riket, en liten ökning jämfört med
december 2018 men fortfarande lägre än 2017.
För att fler Malmöbor ska bli självförsörjande arbetar nämnden tillsammans med andra aktörer
för fler samordnade insatser. Inom ramen för den strategiska överenskommelsen mellan Malmö
stad och Arbetsförmedlingen medverkar nämnden i det strategiska och operativa arbetet kring de
fem målsättningarna att; minska antalet bristyrken, öka övergångarna från arbetslöshet till arbete
och studier, öka förvärvsintensiteten, fler med försörjningsstöd ska bli självförsörjande och att
fler ska fullfölja gymnasieutbildning. Förändringar inom Arbetsförmedlingen 2019 bedöms ha
påverkat resultatet genom att förutsättningarna för samverkan har försvårats. Därutöver har en
lägre andel av de arbetslösa på Arbetsförmedlingen haft tillgång till insatser och aktivitets- eller
utvecklingsersättning.
Nämndens fortlöpande arbete med att utveckla och implementera arbetssätt som bygger på kontinuerliga möten med försörjningsstödstagare samt med att främja parallella insatser och säkra att
rätt person har rätt insats bedöms bidra till målet. Regelbundna besök hos socialsekreterare bedöms bidra till bättre utformade planeringar mot egen försörjning, ökad motivation och att fler

Malmöbor aktivt verkar för att bidra till sin försörjning.
Antalet inskrivna i arbetsmarknadsinsatser har ökat med 55 procent under de senaste tre åren,
från 4 151 år 2017 till 6 439 personer år 2019. Nämndens interna samverkansprocesser och studiemotiverande arbete bedöms bidra till resultatet. Implementering av arbetssätt riktat till barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd bedöms bidra till kortare biståndstider för barnfamiljer.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Nämnden bedömer att förändringar inom Arbetsförmedlingen innebär att andra samverkansformer och verktyg behöver identifieras för att fler Malmöbor ska få ett arbete. Malmökraften, ett
samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och primärvården för långtidsarbetslösa
Malmöbor, är fortsatt en prioriterad samverkansarena för nämnden och Arbetsförmedlingen.
Utbildning riktat mot bristyrken samt studiemotiverande insatser och arbetssätt är prioriterade i
nämndens samverkan med andra aktörer.
Inom verksamheten fortsätter utveckling och förankring av arbetssätt med täta möten mellan
Malmöborna och socialsekreterare i syfte att stärka det individuellt anpassade stödet mot egen
försörjning. Implementering av e-ansökan för ekonomiskt bistånd kommer att bidra till att socialsekreterarresurser fokuseras på självförsörjningsuppdraget. För att fler barnfamiljer ska kunna bli
självförsörjande fortsätter nämnden att prioritera arbetssättet Hela familjen för barnfamiljer med
långvarigt ekonomiskt bistånd. En ny ledningsorganisation förväntas ytterligare förbättra arbetet
med ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser.

Hur gick det?
Den samlade bedömningen är att nämndsmålet för 2019 delvis har uppnåtts.
Totalt 1 686 personer (712 kvinnor och 974 män) i åldern 18-29 år har deltagit i arbetsmarknadsinsatser under 2019. Det är en minskning med 100 personer eller 5,5 procent jämfört med 2018.
Antalet kvinnor och män i åldern 18-29 år som under 2019 har avslutats till arbete eller studier
uppgår till 341 personer (133 kvinnor och 208 män). Det är en minskning med 10 procent jämfört med 2018. Antalet avslut till studier har minskat med 18 procent medan antalet avslut till
arbete minskar marginellt. 37 procent av samtliga utskrivna har avslutats till arbete eller studier
under perioden och målvärdet på 40 procent har inte uppnåtts.
3 605 ungdomar (1 847 flickor och 1 758 pojkar) har deltagit i praktik via Ung i sommar (16-19 år)
och sommarpraktik (13-15 år) under sommaren 2019 och målvärdet har uppnåtts. Ökningen av
antalet deltagare beror på att verksamheten har anskaffat fler praktikplatser inom Malmö stad.
Varför blev det så?
Under 2019 minskade arbetslösheten bland unga Malmöbor vilket bedöms ha bidragit till att färre
unga vuxna hade behov av nämndens insatser. Sista kvartalet 2019 var arbetslösheten för åldersgruppen 18-29 år 13,2 procent jämfört med 14,4 procent sista kvartalet 2018.
Arbetsförmedlingens neddragningar har inneburit en stor utmaning för samverkan kring målgruppen. Till exempel har regeringen fattat beslut om avveckling av insatsen utbildningskontrakt
som är en överenskommelse mellan en ungdom, Arbetsförmedlingen och kommunen om att
ungdomen ska studera på grundläggande eller gymnasial nivå. Avvecklingen har haft en negativ
påverkan på unga Malmöbors möjligheter att gå vidare till studier. Under 2019 deltog 216 ungdomar i utbildningskontrakt vilket var 55 fler än under 2018.
Inom ramen för Ung Malmö samverkar Malmö stad med Arbetsförmedlingen och civilsamhället
genom insatser och uppsökande verksamhet. Samverkan har fördjupats under året genom att
Ung Malmö har flyttat in i Arbetsförmedlingens lokaler.
En ny process för anvisning av unga 18-29 år till arbetsmarknadsinsatser inom Ung Malmö har
införts under 2019. Den nya processen innebär att enbart deltagare där det bedöms finnas sam-

verkansbehov skrivs in i arbetsmarknadsinsatser. Förändringen av processen bedöms ha bidragit
till att färre unga har skrivits in i arbetsmarknadsinsatser jämfört med 2018 och att färre har avslutats till arbete eller studier.
Under 2019 har tillgången till studie- och yrkesvägledning inom kommunen minskat vilket bedöms ha försämrat förutsättningarna för unga Malmöbor att börja studera.
För att minska antalet ungdomar mellan 16 och 19 år som varken arbetar eller studerar och ingår
i hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd har nämnden prioriterat att de ska få kontakt med det
kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Ung Malmö har också inlett samarbeten för att skapa kontakt med unga som varken arbetar eller studerar och utvecklat samverkan kring unga med psykisk
ohälsa.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Nämnden fortsätter att utveckla samverkan inom ramen för DUA-unga (Delegationen för unga
och nyanlända till arbete) överenskommelsen samt interna processer. Eftersom utbildning är avgörande för den enskildes möjligheter till etablering på arbetsmarknaden, fortsätter nämndens
satsning på studiemotiverande arbete och vägledning mot studier.
För att öka deltagarnas förutsättningar att fullfölja studier behövs fler arbetssätt som möjliggör
parallella insatser vid förberedelse inför studier och olika former av stöd under tiden som den
enskilde studerar.

Hur gick det?
Den samlade bedömningen är att nämndsmålet för 2019 delvis har uppnåtts.
Totalt 4 817 personer (2 585 kvinnor och 2 232 män) 30 år och äldre har deltagit i kommunala
arbetsmarknadsinsatser under 2019. Det är en ökning med 13 procent jämfört med 2018 men
målvärdet på 5 000 deltagare har inte uppnåtts. Ökningen sker samtidigt som arbetslösheten
bland Malmöbor 30 år och äldre har ökat något under 2019.
Antalet Malmöbor som avslutats från en arbetsmarknadsinsats till arbete eller studier ökade med
19 procent under 2019 (totalt 92 personer). Det är framför allt avslut till arbete som har ökat.
Trots ökningen har målvärdet för andel avslut till arbete och studier inte uppnåtts år 2019.
Varför blev det så?
I Malmö är andelen arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden fortsatt hög. Cirka 70
procent av de arbetslösa är utrikesfödda och ungefär en tredjedel har bara förgymnasial utbildning. För att dessa grupper ska få förutsättningar för varaktig självförsörjning krävs samordnade
insatser och möjlighet till både utbildning och arbete.
Nämnden har under året arbetat mer riktat mot arbetsgivare och bristyrken. Ett ökat fokus på
rekrytering och matchning bedöms ha varit avgörande för ökningen av antalet deltagare som avslutats till arbete. Ökningen sker samtidigt som samverkan med Arbetsförmedlingen har försvårats genom de förändringar som skett inom myndigheten.

Inom ramen för den strategiska överenskommelsen (SÖK) mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen har jobbspår bedrivits i samarbete med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Arbetsförmedlingen och olika arbetsgivare. För Malmöbor som saknar utbildning och arbetslivserfarenhet är ett jobbspår ett sätt att få en utbildning som leder till arbete inom ett yrke med brist
på arbetskraft.
För att säkerställa att försörjningsstödstagare kontinuerligt har tillgång till aktiva arbetsmarknadsåtgärder har nämnden börjat arbeta parallellt med Arbetsförmedlingen med deltagare i jobb- och
utvecklingsgarantin (JOB) för långtidsarbetslösa. Förändringen har lett till ett minskat antal avslut
till Arbetsförmedlingen eftersom deltagarna tidigare avslutades när de erbjöds att delta i JOB.
Utbildning är viktigt för att fler Malmöbor ska kunna nå en varaktig självförsörjning och nämnden arbetar på flera olika sätt för att öka till gången till utbildning. Nämnden har till exempel:
•
•
•
•

utvecklat det studiemotiverande arbetet,
implementerat språkutvecklande arbetssätt i det ordinarie arbetet med deltagare och arbetsgivare,
arbetat för att tillgängliggöra fler platser i reguljär utbildning tillsammans med gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden, och
arbetat för att fler försörjningsstödstagare ska kunna få tillgång till Arbetsförmedlingens
utbud av arbetsmarknadsutbildningar.

Trots riktade insatser har resultatet till studier inte förbättrats. Nämnden bedömer att det är en
utmaning att vägleda vuxna till att börja studera och arbetet behöver fortsatt utvecklas.
Förutom arbetet med extern samverkan och metodutveckling är den interna samverkan en viktig
förklaring till att fler Malmöbor 30 år och äldre fått tillgång till arbetsmarknadsinsatser och att fler
har avslutats till arbete och studier. Arbetsmarknadsavdelningen har även organiserat om för att
kunna erbjuda deltagare kontinuitet, individuellt anpassade kedjor av insatser samt tät coachning
och uppföljning.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Den interna samverkan inom förvaltningen är fortsatt ett viktigt utvecklingsområde. Nämndens
fokus på att utveckla arbetet mot arbetsgivare och bristyrken fortsätter bland annat genom implementeringen av en strategi för utveckling av arbetet riktat mot arbetsgivare. Under 2020 startar
nya jobbspår i samarbete med företag i bristyrkesbranscher.
Utvecklingen av det studiemotiverande och det språkutvecklande arbetet fortsätter internt och i
samarbete med utbildningsanordnare och arbetsgivare. Det gör också samverkan med gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden och Arbetsförmedlingen kring nya möjligheter till utbildning.

Hur gick det?
Den samlade bedömningen är att nämndsmålet har uppnåtts under året.
Förutsättningarna för nämndens arbete med kommunala arbetsmarknadsanställningar under 2019
har varit oklara på grund av förändringar i den nationella arbetsmarknadspolitiken. Trots detta
har nämnden arbetat aktivt för att erbjuda Malmöbor arbetsmarknadsanställningar med statligt
stöd.
Totalt 1 037 Malmöbor (422 kvinnor och 615 män) har varit anställda i en kommunal arbetsmarknadsanställning med statligt stöd under 2019. Det är en minskning jämfört med 2018 då
1 101 Malmöbor (442 kvinnor och 659 män) var anställda i en arbetsmarknadsanställning, men en
ökning jämfört med 2017 då arbetet med extratjänster påbörjades. Antal anställda per anställningskategori och jämförelser med 2018 redovisas i målindikatorn.

Varför blev det så?
Ett stort antal personer som uppbar försörjningsstöd anställdes i tidsbegränsade extratjänster under 2018. Åtgärden extratjänst stoppades från och med årsskiftet 2018/2019 och rekryteringen av
nya deltagare avslutades. Många extratjänstanställningar pågått under 2019 och har avslutats löpande under året.
När antalet anställda i extratjänster minskade, ökade nämnden rekryteringen av anställningar för
personer med funktionsnedsättning samt anställningar för långtidsarbetslösa och nyanlända. Antalet personer i anställningar för dessa grupper har ökat från 372 personer under 2018 till 413
under 2019. Ökningen av antalet anställningar med dessa anställningsformer har medfört ökade
kostnader för löner.
I september öppnade Arbetsförmedlingen åter upp för att anställa arbetslösa Malmöbor i extratjänster. Det har inneburit ett intensivt arbete med nya anställningar inom stadens verksamheter. I
arbetet har interna arbetsprocesser effektiviserats med hjälp av digitala verktyg. Nya samarbetsformer har utvecklats med Arbetsförmedlingen.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Nämnden bedömer att arbetsmarknadsanställningar med statligt stöd är en av flera viktiga insatser kopplade till målet att fler Malmöbor med ekonomiskt bistånd ska bli självförsörjande. Att
kunna erbjuda arbetslösa Malmöbor arbetslivserfarenhet i kombination med olika former av
kompetensutvecklande insatser, såsom utbildning, språkutvecklande insatser, väglednings- och
matchningsinsatser med mera, bedöms vara en verkningsfull insats.
Nämnden fortsätter att organisera och utveckla arbetet för att fler Malmöbor ska nå en varaktig
självförsörjning. Under 2020 fortsätter arbetet med att utöka antalet extratjänster. Nämnden för
en kontinuerlig dialog inom Malmö stad gällande möjligheter att bedriva arbetsmarknadsanställningar inom stadens verksamheter.

Arbetsmarknads- och socialnämnden bedöms ha bidragit till kommunfullmäktigemålet men arbetet har inte resulterat i den måluppfyllelse som planerades i nämndsbudget 2019.

Hur gick det?
Den samlade bedömningen är att nämndsmålet för 2019 delvis har uppnåtts.
Nämndens arbete med att införa styrkort för placerade barn kommer att bidra till en samlad uppföljning av alla placerade barns skolresultat.
50 procent av de familjehemsplacerade barnen i målgruppen har tillgång till Skolfam. Målvärdet
har därmed inte uppnåtts under året.

Andelen flickor som genomgått en hälsoundersökning år 2019 uppgick till 67 procent och andelen pojkar till 69 procent vilket är en ökning jämfört med 2018. Sammantaget har andelen hälsoundersökta barn ökat med 27 procent jämfört med 2018 och med 25 procent jämfört med 2017.
Målvärdet har inte uppnåtts.
2017 infördes en ny bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen som anger att regionen är skyldig att
erbjuda hälsoundersökning när ett barn ska placeras.

Familjehemsplacerade barn
75 procent av alla barn (71 procent av flickorna och 78 procent av pojkarna) som haft en familjehemsplacering under 2019 har blivit hälsoundersökta. Det finns inga jämförbara resultat från
tidigare år då endast nyplacerade barn följdes upp. Av de barn som nyplacerades under 2019 blev
78 procent hälsoundersökta, andelen är oförändrad sedan 2017.

Institutionsplacerade barn
Andelen institutionsplacerade barn som har blivit hälsoundersökta har ökat jämfört med år 2017
och 2018. 47 procent av barnen har blivit hälsoundersökta i samband med placering, 46 procent
av flickorna och 49 procent av pojkarna. För 12 procent av barnen som avslutade en institutionsplacering under året bedömdes en tidigare hälsoundersökning fortfarande vara aktuell.
Av de 32 barn och unga som avslutat placering inom Statens institutionsstyrelse (SiS) har 19 barn
hälsoundersökts. Det motsvarar 59 procent av barnen.
Varför blev det så?
Insatsen Skolfam och rutinerna för att anmäla barnen till insatsen är väl kända i inom nämndens
verksamheter. För att kunna nå målet vad gäller andelen barn som får tillgång till Skolfam behöver antalet Skolfam-team utökas, då befintliga team arbetar med maximal kapacitet. En utökning
sker under 2020.
Nämndens arbete med att införa så kallade styrkort för familjehemsplacerade barn har bidragit till
att säkerställa systematik och tydlighet kring uppföljningen av de placerade barnens hälsa och
skolgång. Styrkorten är ett verktyg för systematisk uppföljning på individuell nivå men de kommer också att avidentifieras och användas för att förbättra nämndens aggregerade uppföljning.
Förvaltningens arbete med att implementera rutiner kring och öka kunskapen om hälsoundersökningar i samverkan med hälso- och sjukvården har bidragit till att kunskaperna om placerade
barns hälsa har ökat. Detta har framför allt fått effekter för de barn som nyplacerats i familjehem
under året.
Med start 2019 tar barnkliniken emot alla barn som behöver hälsoundersökas i samband med en
placering, oavsett ålder. Den nya rutinen har gjort det enklare för arbetsmarknads- och socialförvaltningen att beställa en hälsoundersökning och barnkliniken har kompetensen att genomföra
hälsoundersökningar av god kvalitet. För närvarande är kön till en hälsoundersökning på barnkliniken flera månader lång, vilket har begränsat nämndens möjligheter att genomföra hälsounder-

sökning innan placering.
Den nya gemensamma rekryteringsverksamheten avseende jour-och familjehem har lett till en
effektivare samordning av resurserna och ökad kvalitet i vården genom att det skapar bättre förutsättningar att matcha rätt hem till barnets behov. Förvaltningen ska fortsätta utveckla och förbättra samordningen och det gemensamma nyttjande av familjehemsresurserna, samt med att
stärka stödet till familjehemmen och till de placerade barnens föräldrar.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Nämnden fortsätter med det påbörjade arbetet att implementera styrkorten, som utökas till att
omfatta barn som är institutionsplacerade för att säkerställa kvalitet och systematik även kring
denna grupp.
Samverkan med Region Skåne kring hälsoundersökningar är även fortsättningsvis ett viktigt utvecklingsområde för att säkerställa att alla barn får den hälsoundersökning de har rätt till. De planerade utbildningsinsatserna ska slutföras i syfte att öka kompetensen om placerade barns hälsa
och om hälsoundersökningar.
Införandet av nätverksmöte som en metod i hela förvaltningen fortsätter 2020 efter en inledande
planeringsfas 2019, något som kommer att stärka samarbetet och ge bättre förutsättningar att
tillgodose barnets behov av stöd tillsammans med dess privata nätverk, skola, sjukvård och andra
berörda aktörer.

Hur gick det?
Den samlade bedömningen är att nämndsmålet för 2019 har uppnåtts.

En hög andel flickor och pojkar upplever att socialsekreteraren efterfrågat synpunkter på hur
deras situation skulle kunna förändras och anser att de har kunnat påverka vilken hjälp de har fått
från socialtjänsten. Målvärdena för året har uppnåtts. Eftersom antalet svarande var begränsat är
det svårt att säga om resultaten är representativa för alla barn och unga som kommit i kontakt
med socialtjänsten under året.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har under 2019 arbetat med att vidareutveckla arbetssätt
och verktyg som stödjer barn och ungas delaktighet. Arbetet har utgått från Utvecklingsplan för
arbetet med barnets rättigheter och har integrerats i redan pågående utvecklingsarbeten inom nämndens tre fokusområden. Flera processer för att stärka barn och ungas delaktighet och inflytande i
nämndens verksamheter har inletts under året och kommer fortsätta under 2020.
Nämnden beviljades utvecklingsmedel från kommunstyrelsen under året vilket har möjliggjort
gemensamma utbildningsinsatser där drygt 400 medarbetare och chefer har deltagit. Verksamheterna har även genomfört egna utbildningsinsatser och har haft dialog kring barnrätt.
Utvecklingsmedlen har använts för att utveckla arbetssätt och metoder för att säkerställa barn
och ungas delaktighet vid insatser från nämndens verksamheter som en del av pågående utvecklingsarbeten. Arbetet har innefattat översyner och granskningar av kärnprocesser, att ta fram interna rutiner och vägledningar för att säkerställa barn och ungas delaktighet och inflytande samt
till ett utökat stöd till medarbetare i det dagliga arbetet.
Varför blev det så?
Att Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020 har varit en avgörande faktor för nämndens arbete.
Verksamheterna har under året tagit ett helhetsgrepp kring nämndens uppdrag och dess utmaningar utifrån barn och ungas delaktighet och möjlighet till inflytande i nämndens verksamheter.
Genom en gemensam kraftsamling och fokus på de mest prioriterade barnrättsfrågorna har
nämnden kunnat arbeta för ett långsiktigt och hållbart barnrättsarbete.
Under året har nämnden fortsatt att bygga en stödstruktur för barnrättsarbetet som samordnas av
förvaltnings- och avdelningssamordnare. Förvaltningssamordnaren koordinerar arbetet och ger
stöd i det förvaltningsövergripande barnrättsarbetet. Vid årets slut fanns det även cirka 125 barnrättsombud i nämndens verksamheter med uppdrag att fungera som ett stöd till medarbetare och
chefer.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Nämndens arbete för barnets rättigheter kräver fokus även framöver. Förvaltningens nya ledningsstruktur bedöms ge ännu bättre förutsättningar att samla resurser för att föra arbetet vidare
framåt. De processer som startats under året kommer fortsätta under 2020.
Den höjda kunskapsnivån är en bra förutsättning för ett gemensamt utvecklingsarbete och för
enskilda verksamheters arbete med att konkretisera vad barnrättsarbete innebär för verksamheten. En högre kunskapsnivå är också en förutsättning för att kunna ta fram särskilda insatser för

att säkerställa delaktighet och inflytande hos barn och unga.
Nämnden har under året arbetat med att urskilja kostnader för 2018 som inneburit riktade insatser till barn. Det har skapat en grund för att implementera barnrättsfrågorna i budgetarbetet 2020.
Nya digitala mätverktyg används för att kunna tillföra ytterligare underlag för analys och planering av fortsatt verksamhet.

Hur gick det?
Den samlade bedömningen är att nämndsmålet för 2019 delvis har uppnåtts.
Målindikatorn består av en kvalitativ bedömning av vilka effekter nämndens arbete har fått för
barn och unga i riskzon. Nämndens arbete bedöms ha bidragit till att fler barn och unga får tillgång till stöd, särskilt små barn och deras familjer genom bland annat familjecentralernas verksamheter. Detta kan bidra till att motverka att de vistas i riskmiljöer och på längre sikt utvecklar
riskbeteenden.

Varför blev det så?
Införandet av flera modeller för lättillgängligt och tidigt stöd pågår i samverkan med aktörer och
arenor där barnen vistas i sin vardag. Införandet av Communities that Care (CTC) bidrar till kunskap
och strukturer som stödjer utformandet av insatser tillsammans med andra aktörer inklusive civilsamhället. Samverkan med civilsamhället är ett särskilt utvecklingsområde inom CTC.
Ytterligare en familjecentral har startat under året och förvaltningen fortsätter att utveckla stödet
på befintliga familjecentraler. Ytterligare familjecentraler är under planering men har inte kunnat
starta på grund av att Region Skåne har haft svårigheter att hitta lokaler. Förvaltningen har samarbetat med Region Skåne kring att omvandla Kriscentrum för barn och ungdomar till Barnahus som är
en verksamhet för barn och unga som blivit utsatta för våld eller övergrepp. Arbetet har inte
kunnat fullföljas då Region Skåne inte kunnat tillföra de resurser som behövs för hälso- och sjukvårdsinsatserna. Våld i nära relation är en av de vanligaste orsakerna till anmälan om oro för barn,
och omvandlingen till Barnahus i Malmö har setts som en viktig del i att utveckla nämndens
verksamhet för att barnen ska få ett samordnat och lättillgängligt stöd.
Riktade insatser i områden med riskmiljöer har genomförts under året i samverkan med polis och
civilsamhälle med goda resultat i form av ökad trygghet och bättre möjligheter att fånga upp ungdomar. Viktiga förutsättningar för att genomföra riktade insatser är samverkan som sker med
bland annat polis och skola via Örat mot marken och skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF). Samverkan med polisen har förstärkts under året, både kring grupper av unga och kring individer, som
exempelvis inom ramen för de sociala insatsgrupperna (SIG).
Förvaltningen har arbetat med att höja kvaliteten i utbudet av insatser och metoder. Förvaltningen har under hösten gjort en översyn av öppenvårdens styrning och organisering, samt fattat beslut om förvaltningens fortsatta inriktning och organisering.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Förvaltningen fortsätter att prioritera utveckling av tidiga insatser i samverkan med andra aktörer.
Arbetet med stöd och insatser till barn och unga har tagit flera steg mot att uppnå en ökad likvärdighet och tillgänglighet. Beslutade förändringar i organisering och styrning ger en utgångspunkt
för det fortsatta utvecklingsarbetet vad gäller såväl tidiga insatser som insatser i öppenvård. Samverkan Barn och unga i Malmö har arbetat med att ta fram en mer systematisk samverkansstruktur
som ska implementeras 2020, i syfte att uppnå bättre styrning av utvecklingsarbetet för barn och
unga med behov av stöd från mer än en förvaltning. En tydligare styrning och samordning behövs i samarbetet med de andra berörda förvaltningarna för att kunna erbjuda tidiga insatser som
är tillgängliga för barn som behöver det. Mer systematiska arbetssätt för stöd till barn i skolålder
behöver utvecklas för att det ska finnas ett lättillgängligt utbud av tidiga insatser för barn i alla
åldrar.

Arbetsmarknads- och socialnämnden bedömer att nämndsmålet för 2019 delvis har uppnåtts och
bedöms ha bidragit till måluppfyllelsen av kommunfullmäktigemålet men inte i den utsträckning
som planerades i nämndsbudget 2019.

Hur gick det?
Den samlade bedömningen är att nämndsmålet för 2019 delvis har uppnåtts.
Arbetsmarknads- och socialnämnden bedriver ett aktivt och kontinuerligt arbete för att säkerställa likvärdiga och tillgängliga verksamheter. Under 2019 har nämnden fokuserat särskilt på att
höja kunskapen kring jämställdhet, antidiskriminering och nationella minoriteter samt på att integrera perspektiven i ordinarie arbets- och utvecklingsprocesser.
Inför 2019 beviljades nämnden medel av kommunstyrelsen för att genomföra kompetenshöjande
insatser. Teman som berörts har bland annat varit jämlik myndighetsutövning, normkreativa förhållningssätt samt intersektionalitet inom socialt arbete. Särskilda insatser har gjorts i syfte att
höja kunskapen kring HBTQ samt kring den nationella minoritetslagstiftningen och romers livsvillkor. Nämnden har även bjudit in till breda kunskapsforum kring sexuell hälsa och hedersrelaterat våld och förtryck.
För att kvalitetssäkra verksamheter som riktar sig mot Malmöborna är en integrering av jämställdhet och antidiskriminering i ordinarie processer nödvändig. Insatser har gjorts för att inte-

grera perspektiven i ärenden till nämnd och i introduktion för nyanställda. Nämndens verksamheter har tagit fram och påbörjat en implementering av ett handläggarstöd med ambitionen att
skapa mer jämställda möten med brukare och på så sätt öka förutsättningarna till självförsörjning
oberoende av kön.
Nämndens verksamheter har under året ökat sin tillgänglighet genom till exempel bostadsrådgivningen och genom att fler verksamheter har öppna mottagningar där Malmöbor kan ställa frågor
utan att boka en särskild tid.
Flertalet frågor i den årliga brukarundersökningen ger en bild av hur nämndens målgrupp upplever likvärdighet och tillgänglighet. Resultatet bedöms som positivt utifrån ett jämställdhetsperspektiv då det indikerar att nämnden i mycket hög utsträckning erbjuder jämställt stöd och jämställd
service i förhållande till de frågeområden som berörs. För att kunna bedöma brukarnas upplevelser ur ett jämlikhetsperspektiv är det relevant att komplettera undersökningen med andra bakgrundsfaktorer än kön.
Varför blev det så?
Inom arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter finns en hög kompetens kring frågor
som rör jämställdhet och antidiskriminering. Verksamheterna har i större utsträckning än tidigare
samarbetat kring gemensamma utvecklingsområden. Ett gemensamt arbete bidrar till ett utbyte
av kunskap och lärdomar, vilket ur ett längre perspektiv leder till ökad likvärdighet och tillgänglighet för nämndens målgrupper.
Flertalet insatser har inriktats på att undvika att bedriva arbetet med jämställdhet och antidiskriminering i parallella processer. Att konkretisera och integrera i etablerade arbets- och utvecklingsprocesser med en tydlig anknytning till nämndens uppdrag har bidragit till att förankra arbetet
samt bibehålla dess aktualitet.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Inom nämndens verksamheter har en omställning påbörjats för att minska administration genom
digitala arbetssätt till förmån för att i högre utsträckning träffa brukarna. Omställningen innebär
att frågor rörande bemötande och tillgänglighet utifrån ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv fortsätter att vara aktuella.
Nämnden fortsätter arbetet med att integrera jämställdhet och antidiskriminering i det ordinarie
arbetet och förutsättningarna bedöms vara bättre bland annat utifrån ny modell för målstyrning i
kommunen.
Utvecklingsarbetet kommer kontinuerligt följas upp och utvärderas för att kunna bedöma effekten för de Malmöbor som är i kontakt med nämndens verksamheter.

Arbetsmarknads- och socialnämnden bedöms ha bidragit till kommunfullmäktigemålet men arbetet har inte resulterat i den måluppfyllelse som planerades i nämndsbudget 2019.

Hur gick det?
Den samlade bedömningen är att nämndsmålet för 2019 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 brukarundersökningen visar att 92 procent av brukarna inom socialtjänstområdet och 95 procent av brukarna inom arbetsmarknadsområdet upplever att de har
varit delaktiga i sin planering medan 73 procent inom socialtjänstområdet och 83 procent inom
arbetsmarknadsområdet upplever att de har haft inflytande.
Brukarundersökningarna visar på ett bra resultat gällande brukarnas upplevelse av att socialsekreterare och arbetsmarknadssekreterare har efterfrågat deras synpunkter kring hur deras situation
kan förändras. 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. Resultatet har förbättrats med några procentenheter jämfört med föregående år. Även resultat gällande andelen
brukare som upplever att de kunnat påverka vilken hjälp de fått av socialtjänsten har förbättrats
med några procentenheter och målvärdet 95 procent har uppnåtts inom arbetsmarknadsområdet.
För de andra indikatorerna ligger resultatet relativt nära målvärdena men har inte uppnåtts.
Nämndens verksamheter har arbetat för att öka brukares delaktighet i ärenden som rör dem.
Bland annat har insatser gjorts för att utveckla arbetet med kvaliteten i genomförandeplaner samt
för att öka tillgängligheten för brukare. Nämnden har arbetat för att tillsammans med brukaren
skapa och mäta stegförflyttningar mot egen försörjning och ett självständigt liv. Det pågår även
aktiviteter för att stärka samverkan med andra myndigheter, nämnder och idéburen sektor för att
den enskilda ska få det stöd och den hjälp som hen behöver för att bli mer självständig.
Varför blev det så?
Nämndens verksamheter har utvecklat arbetet med genomförandeplaner och arbetet fortsätter

för att stärka planernas innehåll och kvalitet. Nämnden har infört nya arbetssätt som ökat tillgängligheten för brukare genom exempelvis utökade öppettider och förändrade telefontider.
Nämnden har sett över nyttjandet av besöksrum och lokaler för att styra användandet och öka
kapaciteten att ta emot besök. Nämnden har också fortsatt att informera om möjligheten för brukare att använda tjänsten Mitt försörjningsstöd vilket ökar tillgänglighet till socialtjänsten. Under året
har nämnden fortsatt implementeringen av Mina planer som är ett IT-stöd för samordnad individuell planering (SIP) mellan kommunen och Region Skåne. Samverkan stärker förutsättningarna
för att den enskilde får det stöd och den hjälp som hen behöver för att bli mer självständig.
Nämnden har tagit fram förslag på en samlad organisering av öppenvård för att skapa likvärdig
tillgång till öppenvård. Syftet är att ge alla Malmöbor, som har behov av stöd och hjälp, likvärdiga
insatser som ska leda till ökad självständighet.
Nämnden fortsätter att genomföra ytterligare insatser som syftar till att utveckla arbetssätt för att
öka brukares delaktighet. Nämnden har under året fortsatt att utveckla arbetet med brukarundersökningen för att nå en högre svarsfrekvens och en bättre bild av brukarnas upplevelse av delaktighet.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Nämndens pågående arbete med tillgänglighet och en sammanhållen vård bedöms förbättra förutsättningarna för brukarna att vara delaktiga, ha inflytande samt för att förbättra deras möjligheter till ökad självständighet. Nämnden bedömer att arbetet 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.

Hur gick det?
Den samlade bedömningen är att nämndsmålet för 2019 delvis har uppnåtts.
Nämndens årliga hemlöshetskartläggning i oktober 2019 visar att hemlösheten minskar för första
gången sedan 2013. Enligt kartläggningen befann sig 1 355 vuxna i hemlöshet, en minskning med
31 procent jämfört med 2018. Antal barn i hemlöshet uppgick till 692, en minskning med 48 procent. Minskningen omfattar personer i strukturell hemlöshet medan antalet personer i social hemlöshet ökade med sex personer.
Genom nämndens hemlöshetssatsning, fler övertagslägenheter genom tekniska nämnden och
genom att fler hushåll kunnat hitta en bostad på egen hand har antalet hushåll som behöver bo i
akuta eller tillfälliga boenden minskat under 2019. Det genomsnittliga antalet hushåll som varje
månad har haft bistånd till akut eller tillfälligt boende har minskat från 1 212 hushåll år 2018 till
936 hushåll år 2019 (23 procent).
Under 2019 har tekniska nämnden anskaffat 347 nya övertagslägenheter för andrahandsuthyrning
till hemlösa hushåll. Antalet ligger på samma höga nivå som 2018, vilket var cirka 100 fler än de

föregående åren. Antal övertag till förstahandskontrakt har ökat från 203 övertag år 2018 till 300
övertag år 2019.
Antalet avhysningar som Kronofogdemyndigheten verkställde och som berörde barnfamiljer
ökade under 2019. Familjer med barn folkbokförda på adressen berördes av 22 avhysningar med
sammanlagt 48 barn. Utöver dessa drabbades 14 hushåll med umgängesbarn eller barn som bor
växelvis av avhysningar. Barnfamiljerna hade i regel själva ordnat nytt boende eller fått bistånd av
nämnden men enstaka familjer var kvar i lägenheten då avhysningen ägde rum.
Sedan maj 2019 gäller inom nämndens förvaltning en ny vägledning för bistånd till boende. Vägledningen är en anpassning till den rättspraxis som råder inom området och innebär att enbart
hushåll med speciella svårigheter kan få bistånd enligt socialtjänstlagen till långsiktiga boendelösningar i form av kommunala andrahandskontrakt på lägenhet. Övriga hemlösa har, med undantag
för de som behöver bo med stödinsatser, endast rätt till nödbistånd en kortare tid.
En uppföljning av hushåll med så kallat nödbistånd visar att en del hushåll på egen hand lyckas
finna permanenta och tillfälliga boendelösningar. I vilken utsträckning hushåll med nödbistånd
blir kvar i hemlöshet under längre tid är för tidigt att bedöma. Den täta uppföljningen av hushåll
med nödbistånd riskerar att minska tiden som finns tillgänglig för att arbeta med socialt hemlösa
hushåll.
Varför blev det så?
Malmös bostadsmarknad präglas av brist på lägenheter som hushåll med svag ekonomi har råd
att efterfråga. Malmö har en stor inflyttning av hushåll från andra länder som inte är etablerade på
bostads- eller arbetsmarknaden och har bakgrund i eget boende (EBO) eller kommer som anhöriginvandrare. Under 2019 minskade mottagandet av nyanlända till Malmö vilket bedöms ha påverkat hemlösheten. Många hushåll har fått lägenhet genom Boplats Syd eller bistånd till kommunalt andrahandskontrakt.
2018 beslutade nämnden att göra en satsning med 30 Mkr från hemlöshetsbudgeten för att förstärka arbetet mot hemlöshet och minska antalet dygn i akuta och tillfälliga boenden. Satsningen
har fortsatt under 2019 och har förbättrat nämndens möjligheter att arbeta mot hemlöshet.
Nämnden har bland annat utvecklat arbetet med stöd till hemlösa hushåll samt insatsen bosocialt
stöd för att öka kvarboende och övertag av kontrakt.
Arbetet för att förebygga hemlöshet sker bland annat genom vräkningsförebyggande arbete, där
barnfamiljer är särskilt prioriterade. Det pågår ett arbete med att ta fram en gemensam process
för det vräkningsförebyggande arbetet.
Samarbetet med tekniska nämnden avseende matchning av övertagslägenheter och övertagande
till förstahandskontrakt har utvecklats under året.
Nämnden har under året arbetat med att effektivisera användningen av nämndens boenden och
för att öka kommunala boendeplatser för hushåll som får nödbistånd, framför allt barnfamiljer.
Det handlar bland annat om att använda en del av boendena som används till bosättningslagens
målgrupp och att omvandla dessa till akutboenden.

Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Nämndens ansvar är i huvudsak den sociala hemlösheten och nämndens insatser kan inte i någon
större omfattning påverka den hemlöshet som beror på bristen på bostäder med lägre 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 där flera nämnder och bolag under kommunstyrelsens ledning behöver fortsätta samarbeta.
Arbetsmarknads- och socialnämnden kommer att fortsätta att ha ett stort fokus på att minska
antalet vuxna och barn i hemlöshet och att förkorta tiden i tillfälliga boenden. En ny ledningsorganisation förväntas ytterligare förbättra arbetet med hemlöshet.

Arbetsmarknads- och socialnämnden bedömer att nämndsmålet för 2019 har uppnåtts och har
bidragit till måluppfyllelsen av kommunfullmäktigemålet såsom planerades i nämndsbudget 2019.

Hur gick det?
Den samlade bedömningen är att nämndsmålet har uppnåtts under året.
De två kvalitativa indikatorerna ger en bedömning av effekterna av nämndens arbete med trygghet i hemmet respektive i det offentliga rummet. Sammantaget bedöms nämndens arbete i samverkan med andra ha haft positiva effekter på tryggheten.
Antalet barn som aktualiseras på grund av våld i hemmet fortsätter att öka i Malmö. Placeringar i
skyddat boende och våldsutsatta vuxna som söker samtalsstöd ökar kontinuerligt. Däremot
minskar antalet hjälpsökande våldsutövare något. Personer som beskriver att de både är utsatta
och våldsutövare har ökat.
Nämndens samverkan med andra myndigheter och den idéburna sektorn bedöms påverka situationen för våldsutsatta och våldsutövare positivt. En samverkan har inletts med tekniska nämnden
och fastighetsägare för att upptäcka våld tidigt samt öka möjligheterna för utsatta att få en ny
bostad. Tillsammans med föreningen 1000 Möjligheter har en kampanj för att uppmärksamma våld
i ungas nära relationer genomförts.
Ett flertal kompetenshöjande insatser inom området våld i nära relation har genomförts. Inventeringen av hedersrelaterat våld och förtryck visar att det finns ett aktivt arbete, men att det inte är
tillräckligt.
För att öka tryggheten i det offentliga rummet har nämnden har prioriterat samordnad tillsyn
med andra myndigheter för att motverka illegal försäljning av tobak och främja ansvarsfull servering av alkohol. Illegal tobak har återfunnits i butiker vid nämndens tillsynsbesök vilket inneburit
att ansökningar om tillstånd för försäljning har avslagits.
De lokala samverkansgrupperna Örat mot marken har lett till trygghetsskapande insatser och en
mer effektiv hantering av akuta händelser. I oktober fattade kommunstyrelsen beslut om att ansvaret för centralt krisstöd övergår till nämnden. Detta har inneburit en uppstart av en ny krisstödsorganisation.
För att utveckla arbetet med barn och unga i kriminalitet eller i riskzon för kriminalitet har kompetensutveckling för egen personal och samarbetsaktörer genomförts. Nämnden har startat sam-

verkan med kriminalvården i syfte att nå ut till unga som sitter häktade och har tagit initiativ till
en nystart av lokala nätverksmöten mellan grundskolan, socialtjänst, polis och fritidsgårdarna.
Antalet personer som söker hjälp av Avhopparverksamheten för att lämna ett kriminellt liv ökar för
tredje året i rad. För första gången är det vanligast att individer själva tar kontakt med verksamheten för att få hjälp tidigare år har kontakt främst förmedlats via socialtjänsten. Sluta skjut har
även haft bäring på inflödet av individer till verksamheten.
En vägledning är framtagen för hur barn som kan komma att återvända från konfliktzoner ska tas
omhand, men ännu har inga barn återvänt.
Varför blev det så?
Kompetenshöjande insatser avseende våld i nära relation har prioriterats då efterfrågan från verksamheterna är stort. Medvetenheten i samhället om våld och om rätten till hjälp har ökat. Polisens arbete med att sätta press på gängkriminella har medfört att fler anhöriga våldsutsatta kvinnor har vågat söka skydd. När fler kvinnor söker hjälp för hot eller våld i familjen blir fler barn
som bevittnar våld uppmärksammade.
Samverkan med andra aktörer har underlättat möjligheten att fördjupa trygghetsarbetet och
nämndens förmåga att omdisponera resurser utifrån uppkomna behov har haft positiv inverkan
på hanteringen av uppkomna händelser.
Det ökande antalet personer som själva söker sig till nämndens olika öppenvårdsinsatser kan tyda
på ett ökat förtroende för socialtjänstens verksamheter och att de är anpassade till efterfrågan och
målgruppernas behov. Framgångsfaktorer i Sluta skjut bedöms vara ett lyckat samarbete mellan
kommun, civilsamhälle och polis.
Hur påverkar utfallet verksamheternas fortsatta arbete?
Nämndens medverkan till att öka tryggheten i hemmet och i det offentliga rummet bygger till
stor del på samverkan med andra aktörer. Samverkan fungerar huvudsakligen bra och har utvecklats under perioden, men det behövs ytterligare struktur och fler insatser inom både nämnden
och hos andra aktörer för att göra Malmö till en trygg stad. Arbetet för ökad trygghet i hemmet
och i det offentliga rummet behöver även knytas samman tydligare för att uppnå en helhet.
Effekterna av den ökade kompetensutvecklingen behöver följas upp för att kunna bedöma om
Malmöbor får den hjälp och stöd som de behöver. Hur många som får insatser och vad dessa
leder till behöver utredas och utgöra underlag till den nya planen för Kvinnofrid och mot våld i nära
relation. Ett särskilt fokus bör läggas på förebyggande arbete och på att nå fler våldsutövare. Att
allt fler söker sig till insatser för att bryta med sin kriminella livsstil och framgångsfaktorerna i
arbetssättet bör tas tillvara på för att gagna andra typer av öppenvårdsinsatser.
Nämnden kommer att inrätta en ny beredskapsfunktion med syfte att kunna starta upp, samordna och leda krisstödsinsatser vid allvarliga händelser.

Arbetsmarknads- och socialnämnden bedömer att nämndsmålet för 2019 delvis har uppnåtts.
Nämnden har bidragit till måluppfyllelsen av kommunfullmäktigemålet men inte i den utsträckning som planerades i nämndsbudget 2019.

Hur gick det?
Den samlade bedömningen är att nämndsmålet för 2019 delvis har uppnåtts.
Nämnden har bidragit till måluppfyllelsen genom både strategisk samordning av projekt och
satsningar och i det enskilda mötet med barn, unga och vårdnadshavare. Arbetet har stärkt möjligheten för barn- och unga inom nämndens målgrupper att ta del av kultur- och fritidsaktiviteter.
En stor del av nämndens arbete med att bidra till barn och ungas tillgång till fritid- och kulturaktiviteter sker i det enskilda mötet med barn, unga och vårdnadshavare som kommer i kontakt
med nämndens verksamheter.
Särskilt stor möjlighet att bidra till att barn och unga får tillgång till fritid- och kulturaktiviteter
finns när det gäller placerade barn. Nämnden har bland annat haft ett samarbete med fritidsförvaltningen kring simskola för barn och unga som bor på HVB eller stödboende. Nämnden har
även spridit information om fritids- och kulturaktiviteter i kontakten med brukare och i det uppsökande fältarbete, i arbetet på skolor, familjecentraler och andra mötesplatser.
Nämnden har under året bland annat deltagit i projektet Jämlik hälsa där barn och unga har fått
möjlighet att ta del av fritids- och kulturaktiviteter. Inom ramen för kunskapsalliansen Kraftsamling
Herrgården har barn och unga i Rosengård och Herrgården dagligen deltagit i sommarlovsaktiviteter. Genom nämndens organisationsbidrag till idéburna organisationer med verksamhet inom det
sociala området har barn och unga i socialt eller ekonomiskt utsatta situationer fått möjlighet att
på egen hand och tillsammans med vårdnadshavare delta i fritids- och kulturaktiviteter.
Varför blev det så?
Nämnden har flera samarbeten och samverkansytor med såväl idéburna aktörer som andra berörda nämnder som har bidragit till att barn och unga har fått tillgång till Malmös utbud av fritids- och kulturaktiviteter. Många av nämndens verksamheter ser ett värde i att vara uppdaterade
om utbudet av kostnadsfria aktiviteter. Andra berörda nämnder arbetar även aktivt för att säkerställa att barn som lever i social och ekonomisk utsatthet kan ta del av kultur- och fritidsaktiviteter.

Hur påverkar utfallet verksamheternas fortsatta arbete?
Arbetet med nämndsmålet berör i hög grad förebyggande arbete och tidiga insatser samt arbetet
med barnets rättigheter och nämnden kommer att fortsätta bidra till barn och ungas möjligheter
till fritids- och kulturaktiviteter. Det är viktigt att perspektiv på jämställdhet och antidiskriminering fortsätter att bidra till att alla barn och unga som direkt eller indirekt kommer i kontakt med
nämndens verksamheter ges samma tillgång till fritids- och kulturaktiviteter. Genom fortsatt samarbete och samverkan med ett särskilt fokus på nämndens målgrupper stärks möjligheten för alla
barn och unga i Malmö att ta del av kultur- och fritidsaktiviteter.

Arbetsmarknads- och socialnämnden bedömer att nämndsmålet för 2019 har uppnåtts och har
bidragit till måluppfyllelsen av kommunfullmäktigemålet såsom planerades i nämndsbudget 2019.

Hur gick det?
Den samlade bedömningen är att nämndsmålet för 2019 har uppnåtts.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har under 2019 bidragit med ett socialt hållbarhetsperspektiv till samhällsplaneringen i Malmö stad. Detta har skett genom medverkan i stadsutvecklingsprocesser och internt utvecklingsarbete för att förbättra och säkerställa nämndens deltagande i

planprocessen.
En del i arbetet är nämndens deltagande i sociala konsekvensbedömningar av planer samt medverkan vid möten där nämnden i ett tidigt skede bidrar med sociala perspektiv som sätter riktningen för planarbetet. Det framgår i utvärdering av sociala konsekvensbedömningar att faktorer
kopplade till sociala frågor inte alltid följer med till den slutliga detaljplanen. Bedömningarnas
utformning och användningsområde behöver därför utvecklas framöver.
Nämnden har under året samarbetat med stadsbyggnadsnämnden och kommer under våren 2020
bidra till Malmö stads översiktsplan som är vägledande för all samhällsplanering i staden. Fokus
för nämndens medverkan i samhällsplaneringen är tillgång till bostad för olika grupper, barn och
ungas uppväxtvillkor, fler Malmöbor i självförsörjning och en tillgänglig stad för alla.
Nämnden har deltagit i stadsutvecklingsprocesser med fokus på socioekonomiskt utsatta områden genom bland annat det Malmöövergripande EU-projektet Malmö innovationsarena (MIA) med
utgångspunkt i områdena Amiralstaden, Lindängen och Östervärn/Sege Park. Vidare har nämnden arbetat aktivt med bland annat modellen och verktyget Mallbo (Malmö allemansrätt boende)
för att nå målet om en mer hållbar bostadsmarknad.
Gemensamt för flera av de processer som nämnden deltar i är att de bygger på samverkan. Flera
olika kompetenser, erfarenheter och perspektiv samlas och arbetar tillsammans. Ett flertal målkonflikter riskerar att uppstå i planeringen av staden och det är därför av vikt att arbetsmarknadsoch socialnämnden bidrar i tidiga skeden till samhällsplaneringen. Deltagande i ett tidigt skede
bedöms leda till att de sociala faktorerna får större utrymme i måldiskussionerna.
Varför blev det så?
Nämnden har medverkat i flera olika sammanhang och blivit en mer självklar strategisk aktör i
samhällsplaneringen. Nämndens organisering där socialtjänst och arbetsmarknadsfrågor är samlade för hela Malmö gör att det går att ta ett bredare och mer samlat grepp kring den sociala hållbarheten. Nämnden har genom pågående arbetssätt och processer i staden bidragit till samhällsutvecklingen med sociala perspektiv med utgångspunkt i nämndens målgrupper.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Nämnden kommer fortsätta att arbeta med pågående processer och utveckla nya strategiska samverkansformer för att aktivt delta och bidra med kunskap och perspektiv till samhällsplaneringen
i Malmö stad.

Arbetsmarknads- och socialnämnden bedömer att nämndsmålet delvis har uppnåtts. Nämnden
har bidragit till kommunfullmäktigemålet men inte i den utsträckning som planerades i nämndsbudget 2019.

Hur gick det?
Den samlade bedömningen är att nämndsmålet för 2019 delvis har uppnåtts.
Arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter arbetar för att bidra till en ekologiskt hållbar
stad genom att minska negativ påverkan på klimat och miljö. Prioriterade arbetsområden under
2019 har varit att öka andelen hållbara inköp och transporter. Ambitionen är att öka andelen miljömärkta varor och livsmedel samt minska tjänsteresor med taxi och flyg till förmån för färdsätt
med lägre miljöbelastning.
En förutsättning för positiva avtryck på miljöområdet är medvetna medarbetare med tillräcklig
kunskap och information för att kunna göra hållbara val i vardagen. Under året har kommunikationsinsatser gjorts riktat mot medarbetare i syfte att öka kännedomen om nämndens miljöarbete
och prioriterade arbetsområden. Information om möjligheten att följa hållbara inköp har integre-

rats i introduktionen för nyanställda chefer.
Resultatet för 2019 visar en fortsatt positiv utveckling vad gäller att minska antalet tjänsteresor
med taxi samt antalet kilometer resta med taxi inom nämndens verksamheter. Antalet tjänsteresor
med taxi har minskat med 42 procent och antal kilometer resta med taxi med 40 procent jämfört
med 2018. Målvärdena för 2019 har uppnåtts.
Resultatet visar att andelen inköp av miljömärkta varor och livsmedel inte når de uppsatta målvärdena för 2019. Den totala andelen miljömärkta varor har ökat med två procentenheter under
året jämfört med 2018. Ökningen är positiv, men inte tillräcklig då ambitionen var en ökning på
tre procentenheter. Andelen inköp av miljömärkta livsmedel ligger på samma nivå som föregående år. Ambitionen var en ökning med två procentenheter 2019. Resultaten indikerar att det
finns behov av ytterligare ansträngningar för att nå samma positiva utveckling avseende hållbara
inköp som präglat hållbara transporter.
Varför blev det så?
Avgörande för ett framgångsrikt miljöarbete har varit att prioritera insatser som upplevs som
påverkbara från nämndens sida, och där medarbetare kan vara delaktiga i att nå uppsatta mål.
Nämnden har sedan den bildades 2017 arbetat fokuserat med samma prioriterade områden, vilket
har bidragit till kontinuitet och långsiktighet.
Nämndens miljöarbete understödjs av statistiskt underlag som visar utvecklingen över tid. Statistiken har bidragit till att åtgärder kan formuleras löpande beroende på resultat. Vid sidan om
det gemensamma arbetet bedriver nämndens verksamheter olika insatser som bidrar positivt till
den egna nämndens och stadens ambitioner inom området.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Att medverka till en hållbar ekologisk utveckling samt öka miljömedvetenheten inom arbetsmarknads- och socialnämnden är ständigt pågående. Arbetet med hållbara inköp och transporter
kommer att fortsätta under 2020.
Under 2020 kommer stadsövergripande styrdokument inom miljöområdet att uppdateras, däribland Malmö stads resepolicy samt miljöprogrammet. Nämnden kommer vid behov formulera
insatser för att säkerställa att det egna miljöarbetet är i enlighet med uppdaterade styrdokument.

Arbetsmarknads- och socialnämnden bedömer att nämndsmålet delvis har uppnåtts. Nämnden
har bidragit till kommunfullmäktigemålet men inte i den utsträckning som planerades i nämndsbudget 2019.

Hur gick det?
Den samlade bedömningen är att nämndsmålet för 2019 delvis har uppnåtts.
Sjukfrånvaron inom nämndens verksamheter är omkring en procentenhet lägre än genomsnittet i
Malmö stad, vilket är i linje med föregående år. Utfallet är detsamma som 2018.
Nämndens sammanvägda resultat i 2019 års medarbetarenkät var något lägre än föregående år,
vilket berodde på lägre resultat inom delområdet motivation. Resultatet i delområde styrning var
oförändrat och i delområde ledarskap var resultatet något bättre än föregående år. Gruppen som
svarat annat på frågan om vilket deras kön är uppvisar ett markant lägre resultat.
Personalomsättningen var 11,7 procent, vilket är ungefär samma som föregående år men något

högre än det fastställda målvärdet på 11 procent. Variationen mellan olika yrkesgrupper och arbetsplatser är stora och redovisas i målindikatorn. Trenden med minskad personalomsättning
bland socialsekreterare fortsätter. För 2019 uppmättes andelen socialsekreterare som lämnade
anställning i förvaltningen till 12,1 procent jämfört med 13,3 procent 2018 och 14,4 procent
2017. Personalomsättningen bland socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd var 17,7 procent,
vilket är en ökning med en procentenhet jämfört med föregående år. Socialsekreterare barn och
unga uppvisade en personalomsättning på 12,4 procent, vilket är en minskning med 1,6 procentenheter. Den interna rörligheten inom förvaltningen innebär att personalomsättningen på vissa
avdelningar och arbetsplatser kan upplevas som högre än vad den faktiskt uppmäts till på förvaltningsövergripande nivå.
Årets kompetensanalyser visade förflyttningar i riktning mot uppsatta kompetensmål. För de yrkeskategorier som ingick i kompetenskartläggningen har kompetensgapet på mycket hög kompetensnivå minskat, även om gapet på de högre kompetensnivåerna fortfarande kvarstår. Behovet
av att rekrytera och behålla socialsekreterare med lång yrkeserfarenhet och att utveckla kompetensen bland befintlig personal kvarstår från tidigare år.
Varför blev det så?
Nämndens verksamheter har arbetat aktivt utifrån sina olika utgångspunkter och behov för att
skapa en god arbetsmiljö. Arbetsmiljömål upprättades på alla organisatoriska nivåer vid årets början. Nämnden har under året genomfört en kartläggning av varför medarbetare väljer att avsluta
sin anställning i förvaltningen för att få en tydligare bild av personalomsättningens orsaker. Resultatet analyseras i början av 2020.
Inom enheterna för ekonomiskt bistånd har personalomsättningen bland socialsekreterare ökat.
Verksamhetsområdet genomgår ett flertal olika förändringar i 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.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Fortsatt fokus kommer att läggas på hälsofrämjande arbete och att höja kompetensen inom
nämndens huvudsakliga riskområden i arbetsmiljön, bland annat hot och våld. Upphandling av
företagshälsovård pågår och slutförs under år 2020. Nämnden kommer att prioritera samarbetet
med företagshälsovården för att sätta in tidiga insatser i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.
Nämnden har skapat en handlingsplan med aktiva åtgärder mot diskriminering. Planen handlar
om att förebyggande och främjande aktiviteter genomförs för att motverka diskriminering och
främja lika rättigheter och möjligheter. Detta arbete är ett led i att arbeta aktivt med att minska de
skillnader i utfall mellan olika könsidentiteter som framkom i 2019 års medarbetarenkät.
Andelen socialsekreterare som avslutar sina anställningar och lämnar förvaltningen har fortsatt att
minska, men utmaningen att behålla medarbetare är fortsatt stor i vissa verksamheter. En översyn

av uppdrag och grundkrav för socialsekreterare har genomförts under året, och resulterade bland
annat i förslag på förändrat grundkrav avseende arbetslivserfarenhet för socialsekreterare ekonomiskt bistånd. Beslut i denna fråga fattas av stadskontorets HR-avdelning under 2020. Det finns
fortsatt behov av fördjupad översyn av socialsekreterare samtal och behandling och socialsekreterare stöd och råd.
Kartläggningarna av varför medarbetare väljer att påbörja respektive avsluta sina anställningar i
förvaltningen kommer användas i det fortsatta kompetensförsörjningsarbetet. Det övergripande
syftet är att identifiera förbättringsmöjligheter och utvecklingsmöjligheter för verksamheten och
arbetsmiljön och därmed göra förvaltningen till en mer attraktiv arbetsgivare för såväl befintliga
som potentiella medarbetare. Dialog med syfte att identifiera behov av särskilda aktiviteter kopplat till resultatet av kartläggningarna kommer att ske mellan HR-avdelningen och förvaltningens
chefer i början av år 2020.

Övergripande påverkansfaktorer
Konjunkturinstitutet rapporterade i december 2019 att den svenska ekonomin har gått in i en
tydlig avmattningsfas. Prognoser för helåret 2019 visar trots detta på viss ekonomisk tillväxt och
en något ökad sysselsättning.
Befolkningen i Malmö har vuxit med cirka 5 000 personer under 2019 vilket är något lägre än
prognosen. Befolkningsökningen är geografiskt ojämnt fördelad och är störst i socialtjänstavdelning Västers geografiska område vilket har lett till ett ovanligt stort inflöde av ärenden. Till exempel har antalet orosanmälningar om barn och unga ökat med 30 procent.
Malmö stads migrationsprognos från september 2019 visade att Malmö förväntades ta emot
1 000 nyanlända under året 2019 vilket är en minskning med cirka 200 personer jämfört med den
prognos som låg till grund för nämndsbudget 2019. En förändring jämfört med 2018 är att
Malmö under 2019 har tagit emot färre familjer på anknytning än från eget boende. Under perioden januari till oktober 2019 tog Malmö emot 334 personer på anknytning jämfört med 686
personer under samma period 2018.
Osäkerheten på bostadsmarknaden har inte lett till lägre priser i Malmö. Statistik från Svensk Mäklarstatistik visar att priserna på bostadsrätter har ökat med sju procent under det senaste året. Bostadsbyggandet var fortsatt högt under 2019. 3 390 bostäder färdigställdes, en ökning med cirka
300 jämfört med 2018, medan 2 371 byggstartades. Höga hyresnivåer i Malmö påverkar möjligheterna för hushåll med ekonomiskt bistånd att bli självförsörjande. Hyrorna i Malmö är till exempel sex procent högre än hyrorna i Göteborg (källa: SCB).
Nämndens ekonomi påverkas av statliga bidrag som inte är tillräckliga för att Malmöbor ska bli
självförsörjande. En stor andel av försörjningsstödstagarna i Malmö är berättigade till försörjningsstöd på grund av att de inte får någon ersättning från statliga myndigheter eller att andra
ersättningar eller inkomsten från arbete inte räcker till. Till exempel är sju procent av hushållen,
nästan 800 hushåll, sjukskrivna med läkarintyg men utan ersättning från försäkringskassan vilket
uppskattas omfatta ungefär 70 miljoner kronor om året.
Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik
Arbetslösheten i Malmö ökade något under 2019 och är fortfarande nästan dubbelt så hög som i
riket som helhet och särskilt hög för grupper med en utsatt ställning på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens statistik visar också att 30 procent färre arbetssökande har fått jobb under 2019
jämfört med 2018.
Den nationella arbetsmarknadspolitiken har medfört minskade resurser till arbetsmarknadspolitiska åtgärder som bland annat har lett till färre arbetsmarknadsanställningar med statligt stöd och

sämre förutsättningar för samverkan när Arbetsförmedlingen befinner sig i en omställning. Regeringens beslut att avsluta den arbetsmarknadspolitiska insatsen extratjänster innebär att det ekonomiska biståndet inte minskade med 50 miljoner kronor under 2019, som beräknats inför 2019.
Anmälningar som rör barn och unga
Antalet anmälningar som rör barn och unga ökade med 14 procent (till 15 750 stycken) under
2019 jämfört med 2018. Ökningen har pågått under flera års tid, till exempel ökade antalet anmälningar med åtta procent mellan 2017 och 2018.
Totalt antal anmälningar, ansökningar och övriga aktualiseringar, barn och unga

Det ökade antalet anmälningar har i sin tur lett till 13 procent (1 060 stycken) fler utredningar,
totalt 8 966 utredningar under perioden. Sju procent fler barn och unga (182 barn) har bedömts
ha behov av insatser (placering eller öppenvård) under 2019 jämfört med 2018. Mellan 2017 och
2018 ökade antal barn i behov av insatser med sex procent.
Jämfört med 2018 är det framför allt anmälningar från polis och skola som har ökat. Det är anmälningar gällande eventuellt bristande omsorg om barn och riskmiljö som ökar mest, men även
anmälningar på grund av misstänkt kriminalitet har ökat mer än genomsnittet. För att öka tryggheten i Malmö och stärka det brottsförebyggande arbete är det viktigt att säkra att de barn och
unga som är eller riskerar att utveckla ett kriminellt beteende får de insatser de behöver. Mest
långsiktigt gynnsamt är att säkerställa fungerande skolgång varför systematiskt förebyggande samarbete krävs mellan socialtjänsten, skolan och polisen.

Trygghet
Antalet anmälningar på grund av hot och våld i familjen har ökat jämfört med föregående år vilket kan bero på att anmälningsbenägenheten har ökat. Ökningen bedöms leda till ett ökat behov
av insatser från nämndens verksamheter. Nämndens arbete med trygghetsfrågor redovisas inom
målområde sex.
Antal personer som aktualiserats inom socialtjänsten för någon form av hot och våld i
familjen 2016 - 2019.

Viktiga förändringar i verksamheten redovisas i rapporteringen under respektive målområde.

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet och samverkan
Varje år genomförs en uppföljning av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) är organiserat och hur samverkan fungerar i förvaltningen med utgångspunkt i samverkansavtalets centrala
delar och intentioner. Uppföljningen genomfördes partsgemensamt med förvaltningens samtliga
samverkansgrupper vid en så kallad samverkstad i oktober. Fokus i uppföljningen har varit det
kvalitativa perspektivet och att föra dialog om utveckling i respektive samverkansgrupp och avdelning. Till skillnad från tidigare år genomfördes därför inte den kvantitativa självskattningen.
Det sammanvägda resultatet av den kvalitativa uppföljningen visar att det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs tillfredsställande utifrån föreskriften för SAM (AFS 2001:1) och att samverkan
är välfungerande i flera avseenden.
Utvecklingsområden som har identifierats är att fortsätta utvecklingen av arbetsplatsträffarna för
öka engagemanget och förtydliga medarbetarnas roll, att utveckla kommunikationen mellan samverkansnivåerna samt att utveckla och att även nästkommande år genomföra en samverkstad.

Identifierade förbättringsbehov som avser den kommungemensamma arbetsmiljöprocessen är
fortsatt utveckling av Agera (rapporteringssystemet för arbetsskador och tillbud) i syfte att förenkla och stödja chefernas arbete samt utveckling av digitalt stöd i arbetsmiljöarbetet för att underlätta för chefer i SAM-arbetet och underlätta uppföljning av åtgärder. Nämnden föreslår även,
likt tidigare år, att uppföljningen av SAM-arbetet förenklas och utvecklas till en mer tillitsbaserad
uppföljning. Uppföljningen av SAM-arbetet bör i huvudsak ske på arbetsplatserna eftersom det
mesta SAM-arbetet sker där.
Uppföljning av arbetsmiljön
Varje år genomförs uppföljning av arbetsmiljön genom rapportering och analys av utfallet för 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 2.
Aktiva åtgärder mot diskriminering
Den 1 januari 2017 skedde en ändring i diskrimineringslagen (3 kap) där det framkommer att alla
arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder för att förbygga och främja arbete för att motverka
diskriminering och på så sätt verka för lika rättigheter och möjligheter. Malmö stads ramverk
kring aktiva åtgärder anger hur det förebyggande och främjande arbetet ska genomföras och är
uppbyggt i likhet med det systematiska arbetsmiljöarbetet SAM.
I enlighet med ramverket har samtliga ledningsgrupper genomfört en workshop där följande fem
områden undersöktes; arbetsförhållanden, bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, rekrytera och befordra, utbildning och övrig kompetensutveckling och möjligheter
att förena arbete med föräldraskap. Dessa workshops resulterade i att varje avdelning har tog
fram en handlingsplan som därefter sammanfattats i en övergripande handlingsplan för arbetsmarknads- och socialnämnden. Handlingsplanen redovisas i bilaga 3.

Nämnden har under 2019 bedrivit ett arbete med effektiviseringar i stora delar av verksamheten.
Effektiviseringarna beskrivs i detalj i olika delar av årsanalysen och sammanfattas kort i detta avsnitt. Nämnden har arbetat med att effektivisera:
•
•
•

vårdkedjor för att korta institutionsplaceringar så att brukare snabbare kan återvända till
sitt hem och få fortsatt vård på hemmaplan,
arbetet med rekrytering av jourhem och familjehem samt med att stärka arbetet med barnens nätverk,
processen för samverkan mellan enheterna för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad så

•

att försörjningsstödstagare snabbare får tillgång till insatser, och
utredning av ansökningar om boende och uppföljning av biståndsbeslut samt processen
för matchning av hushåll till tillgängliga övergång- och genomgångslägenheter.

Under 2018 och 2019 har nämnden även beslutat om åtgärder för en verksamhet i balans med
budget som redovisas i avsnittet ekonomisk utveckling under året.
Nämnden har ett omfattande program för digitalisering som syftar till att frigöra tid från administrativt arbete till tid med brukarna. Nämndens arbete med digitalisering redovisas under målområde ett.

Sveriges Kommuner och Regioner lyfter i Ekonomirapporten (oktober 2019) att det är inom socialtjänsten som de flesta kommuner befarar ett underskott. Inom individ- och familjeomsorgen
uppger 69 procent av kommunerna att de kommer att ha ett underskott på minst 1 procent av
budgeten. Motsvarande siffra för ekonomiskt bistånd är 58 procent av kommunerna. Kostnaderna inom socialtjänsten, särskilt för barn och unga, ökar i hela landet. Ökad statlig styrning och
otillräckliga ersättningar bedöms vara en stor anledning till detta. Nämnden gör samma bedömning och beskriver detta mer specifikt i följande avsnitt i förhållande till merkostnader för mottagande av ensamkommande barn och förändringar i arbetsmarknadspolitiken.
Förvaltningen har lämnat ett antal ekonomiska prognoser under året och prognossäkerheten har
inte varit tillräckligt hög i förhållande till utfallet för helåret. Förvaltningen arbetar för att öka
prognossäkerheten. Den nya organiseringen kommer att innebära större helhetssyn och ett enhetligt arbetssätt med uppföljning och prognoser.
Resultatet för arbetsmarknads- och socialnämnden uppgår för helår 2019 till -122 miljoner kronor. Ekonomiska effekter av beslutad åtgärdsplan beräknas till totalt 23 miljoner kronor.

Uppbokad skuld mot Migrationsverket
I bokslutet 2018 konstaterade nämnden att de mottagna intäkterna från Migrationsverket under
2018 var större än de fordringar som nämnden haft på Migrationsverket. Nämnden bedömde
inför bokslutet att det fanns en risk att mottagna ersättningar hade beräknats på felaktiga grunder
samt att Migrationsverket i vissa fall hade betalat ut dubbla ersättningar. Nämnden gjorde därför
en försiktighetsbedömning och redovisade 108 miljoner kronor som en skuld till Migrationsverket i bokslutet 2018.
Förvaltningen har under 2019 gått igenom alla individärenden med löpande avstämningar mot
Migrationsverket och kan konstatera att det inte längre föreligger någon risk att nämnden blir
återbetalningsskyldig. Med anledning av detta beslutade nämnden i samband med ekonomisk prognos 2019 att redovisa hela skulden mot Migrationsverket vilket ger en positiv påverkan på årets
resultat.

Merkostnader för mottagande av ensamkommande barn
Ersättningen från Migrationsverket för de ensamkommande barn och unga vuxna som Malmö
stad tar emot täcker inte kommunens kostnader. De barn och unga vuxna som utgör målgruppen
har stora behov av vård och stöd och kostnaderna för att tillgodose behoven överstiger ersättningen från Migrationsverket.
Under 2019 har 100 barn under 18 år och 115 unga vuxna (18-21 år) tillhörande målgruppen varit
placerade på hem för vård och boende (HVB). Under året avslutades 129 insatser för gruppen.
Nämndens kostnader för placeringar av ensamkommande barn uppgår till 142 miljoner kronor
och statsbidraget från Migrationsverket till 93 miljoner kronor. Därmed uppstår ett underskott
om cirka 50 miljoner kronor. En anpassning av verksamheten till lägre ersättningsnivåer pågår.

Det görs även förändringar i verksamheten så att befintlig kompetens i nämndens boenden kan
komma andra målgrupper till godo i takt med att antalet ensamkommande barn minskar.

Institutionsvård, familjehemsplaceringar och externt inköpt öppenvård för barn och unga
Antalet anmälningar som rör barn och unga ökade med 14 procent mellan 2018 och 2019. Det
ökade antalet anmälningar har i sin tur lett till ett ökat antal utredningar och att fler barn och unga
har bedömts ha behov av insatser från socialtjänsten.
Inom området barn och unga arbetar nämnden för en långsiktig förflyttning mot att ge insatser i
ett tidigt skede. Genom att effektivisera vårdkedjan och öka stödet på hemmaplan ska barn, unga
och deras föräldrar kunna få hjälp snabbare och externa placeringar förkortas. Detta bidrar också
till att minska nämndens kostnader då institutionsplaceringar är dyrare än öppenvårdsinsatser.
Utmaningen i detta arbete är att frigöra resurser för omställningen samtidigt som inflödet till
verksamheten ökar och nämndens målgrupper har fortsatt stora behov av insatser.
Kostnaderna för institutionsvård för barn och unga har ökade under 2019 på grund av att fler
barn bedömdes ha behov av en placering. Detta innebär en förändring då placeringarna minskade
mellan 2017 och 2018. Bland annat har antalet pågående placeringar enligt lagen om vård av unga
(LVU) ökat med 84 till 246 placeringar och fler ensamkommande barn och unga har bedömts ha
behov av insatser även efter att ersättningen från migrationsverket upphört.
Antalet pågående institutionsplaceringar för barn och unga har ökat med 13 procent, eller 75 placeringar, jämfört med 2018. Det totala underskottet för verksamheten uppgår till 60 miljoner
kronor.
Som ett led i den långsiktiga förflyttningen mot tidigare insatser, har nämnden under 2019 arbetat
för att öka antalet öppenvårdsinsatser. Kostnaderna för externt inköpta öppenvårdsinsatser under
året uppgår till 107 miljoner kronor vilket motsvarar en ökning med cirka 30 procent jämfört med
2018. Kostnaden påverkas främst av ett ökat antal insatser. Antalet biståndsbedömda öppenvårdsinsatser ökade med 12 procent jämfört med 2018 och med 22 procent jämfört med 2017.
Kostnader för familje- och jourhemsvård uppgår till 194,5 miljoner kronor under 2019 vilket är
30 miljoner kronor mer än budgeterat. Ökningen förklaras främst av ett ökat antal placeringar.

Institutionsvård och externt inköpt öppenvård vuxna
Insatser för vuxna berör vuxna med missbruk och beroende och vuxna med annan social problematik eller psykisk ohälsa. Nämnden arbetar inom området med en sammanhållen vårdkedja
som innebär att institutionsplaceringar kan kortas och att individen snabbare kan få återvända till
sitt hem och få fortsatt hjälp på hemmaplan.
Budgetavvikelsen inom institutionsvård och externt inköpt öppenvård för vuxna uppgår till -28
miljoner kronor och motsvarar en ökning av kostnaderna med 34 miljoner kronor jämfört med
föregående år. Nämnden bedömer att ökningen av den psykiska ohälsan i samhället har påverkat
vårdbehovet bland vuxna personer som har behov av en institutionsplacering.

Upphandlingsskadeavgift
Nämnden har reserverat 10 miljoner kronor som en avsättning för upphandlingsskadeavgift trots
att det ännu inte finns något formellt beslut om att avgiften ska betalas. Konkurrensverket granskar ärendet då det skett en otillåten direktupphandling vad gäller boende med stöd under 2016 till
2018. Nämnden bedömer att sannolikheten är stor att konkurrensverket kommer att ansöka i
domstol om att Malmö stad ska betala en avgift.
Ekonomiskt bistånd
Resultatet för ekonomiskt bistånd för 2019 uppgår till -199 miljoner kronor. De ekonomiska effekterna av den reviderade åtgärdsplanen uppgår till drygt 22 miljoner kronor.
Den stigande arbetslösheten och regeringens beslut att förändra den arbetsmarknadspolitiska
insatsen extratjänster innebär att kostnaden för ekonomiskt bistånd inte kunnat minska med 50
miljoner kronor under 2019, som tidigare beräknat.
Antalet unika hushåll som någon gång under året haft behov av ekonomiskt bistånd minskade
något under året men det genomsnittliga antalet hushåll som beviljades bistånd per månad ökade
med cirka 100 hushåll. Antalet hushåll som haft behov av försörjningsstöd längre än 12 månader
minskade med 112 hushåll under året.
Diagram 1. Ekonomiskt bistånd - antal beviljade hushåll per månad

Utbetalt belopp per hushåll har ökat med 8 procent och översteg i slutet av året 10 000 kronor
per månad och hushåll. En stor anledning till kostnadsökningen är högre boendekostnader. Godkända boendekostnader ökade med 40 miljoner kronor mellan 2018 och 2019 och påverkas dels
av att hushållen har högre boendekostnader och dels av att fler hushåll har behov av ekonomiskt
bistånd för boendekostnader. Den implementerade vägledningen för utredning och beslut om
bistånd till boende kan ha bidragit till denna ökning.
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat med 39 miljoner kronor på grund av höjd riks-

norm. Höjningen av riksnormen med två procent samt en ökning av antalet barn i hushåll med
ekonomiskt bistånd är bidragande faktorer.
Ökningen av antal hushåll med ekonomiskt bistånd och ökningen av utbetalt belopp innebär att
underskottet för ramen för ekonomiskt bistånd uppgår till cirka 22 procent. Ramen minskades
med 110 miljoner kronor jämfört med 2018.
Hemlöshet
Resultatet för hemlöshetskostnaderna uppgår till -54 miljoner kronor. De ekonomiska effekterna
av den reviderade åtgärdsplanen (cirka 39 miljoner kronor) samt hemlöshetssatsningen och förändrad rättspraxis har medfört betydande kostnadsminskningar. Förvaltningens nya vägledning
för bistånd till boende har inneburit att antalet ansökningar avseende boende är färre än tidigare
år.
Diagram 2. Genomsnittligt antal hushåll i boende och lägenhet

Förvaltningen har under våren upphandlat akutboende och påbörjat en upphandling av boende
med stöd.
Trots underskottet med cirka 12 procent av ramen har kostnaderna för hemlöshet minskat kraftigt från 582 miljoner 2018 till 506 miljoner 2019, det vill säga en minskning med nästan 15 procent. Nämnden fortsätter med satsningen vilket bedöms leda till ytterligare lägre kostnader framöver för att komma ner till den lägre ramen som nämnden erhållit för 2020.
Statsbidrag till flyktingar
Resultatet för statsbidrag flyktingar uppgår till drygt 70 miljoner kronor. I samband med bokslutsgranskningen 2018 gjordes bedömning att den periodiseringsmodell som Malmö stad har
tillämpat för redovisning av statsbidrag för flyktingar inte ger en rättvisande bild av nämndens

fordran mot Migrationsverket. Rekommendation att se över redovisningsmodellen inför kommande år resulterade i förändring av redovisningsprincipen från periodiseringsmodell till kontantprincipen. Då budgetberäkningen fortfarande grundar sig på periodiserade andelar har förändrad redovisningsprincip resulterat i ett överskott för verksamheten.
Redovisning av beslutade åtgärder
I oktober 2018 beslutade arbetsmarknads- och socialnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att
verkställa redovisade åtgärder för att uppnå en verksamhet i balans med budget. I april 2019 beslutade nämnden om en revidering av åtgärderna. I oktober beslutade nämnden om ytterligare
åtgärder för årets sista månader.
Åtgärderna är i stor utsträckning av långsiktig och hållbar karaktär. Åtgärderna reviderades på
grund av nationella politiska beslut, att nämndens första helårsprognos visade på fortsatt underskott och att förvaltningen omvärderat några sedan tidigare beslutade åtgärder.

Ekonomiskt bistånd

Hemlöshet

Arbetsmarknads- och socialnämnd
Framför allt är det befolkningsökningen och behovet av insatser som har påverkat nämndens
möjligheter att få en ekonomisk effekt av de åtgärder som rör verksamheter för barn och unga.
Förvaltningen arbetar med omställning av verksamheten till tidiga insatser, mer öppenvård och
fler insatser i egen regi men det ökade inflödet och den därmed ökade totala volymen innebär att
omställningen tar tid. Eftersom verksamheten har ett stort inflöde har förutsättningarna för att
genomföra en sådan omfattande omställning försämrats.

Åtgärder beslutade i oktober 2019
I september 2019 beslutade nämnden att uppdra åt förvaltningen att återkomma med ytterligare
förslag på åtgärder för budget i balans, både på kort och lång sikt. I oktober beslutade nämnden
om åtgärder för årets sista månader som uppgick till 8 miljoner kronor. Två åtgärder - fler insatser i öppenvård och användande av egna vårdplatser - bedöms även ha positiv effekt på längre
sikt. Sammanställning av utfallet visar att effekten blev nästan 7 miljoner.

Arbetsmarknads- och socialnämnden har under året använt endast drygt tre miljoner av investeringsanslaget. De största investeringsutgifterna avser inköp och anpassningar till nya lokaler. Anledningen till att utfallet är betydligt lägre än budgeten är att leveransen av ett flertal boenden och
moduler har skjutits upp eller pausats i enlighet med Malmö stads senaste migrationsprognos.

