Kommunfullmäktige fastslår varje år budgeten för Malmö stad och beslutar samtidigt om de övergripande
målen för kommunen. Därefter tar arbetsmarknads- och socialnämnden fram nämndsbudgeten där nämnden beslutar om inriktningen för mandatperioden samt indikatorer som visar hur nämnden ska bidra till
att uppnå kommunfullmäktigemålen. Nämndsbudgeten innehåller också en övergripande resursfördelning
för förvaltningens verksamheter. Som ett svar på nämndsbudgeten tar förvaltningen fram en övergripande
verksamhetsplan som berättar hur förvaltningen kommer att arbeta för att bidra till kommunfullmäktigemålen samt för att säkra kvaliteten i grunduppdraget.
Syftet med förvaltningens verksamhetsplan är att ge en helhetsbild över förvaltningens inriktning och prioriterade områden under 2020 och att bidra till en förståelse för kopplingen till kommunfullmäktiges mål.
Målgrupp för verksamhetsplanen är avdelningschefer, enhetschefer och medarbetare i staben. Verksamhetsplanen skickas också till nämnden för information.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen leds av en direktör som är förvaltningens högsta ansvariga tjänsteperson. Förvaltningens verksamheter är uppdelade i tre verksamhetsområden: arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd, individ och familj samt boende, tillsyn och service. Utöver de tre verksamhetsområdena
finns HR-avdelningen, ekonomiavdelningen, kommunikationsavdelningen samt strategiska avdelningen
som tillsammans bildar förvaltningens stab.
I avsnittet planering av verksamheten i nämndsbudget 2020 beskrivs de interna och externa faktorer som bedöms påverka förvaltningen som helhet under året. Nämndsbudget 2020 finns att läsa på malmo.se.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens färdplan beskriver förvaltningens väg mot en gemensam målbild för år 2023. Målbilden är ett helt och hållbart Malmö. Färdplanen har tagits fram av förvaltningsledningen.
Målbild
År 2023 har fler Malmöbor arbete och egen försörjning. Fler Malmöbor har ett eget boende. Barn som
bor i staden har en trygg uppväxt och en bra skolgång. Malmöborna känner framtidstro och trygghet.
Målbilden är att förvaltningens aktiva arbete med kärnuppdraget, har bidragit till att bygga Malmö mer helt
och mer hållbart.
Principer
I färdplanen ingår fyra principer som vi grundar oss på för att uppnå målet.
För att uppnå målbilden ska vi också utforska vad digitala hjälpmedel och digitalisering av verksamheten
så att det underlättar arbetet, förenkla, förbättra administrativa uppgifter samt skapa en mer resurseffektiv
verksamhet.

1. Tillsammans med varandra och andra
Vi bygger Malmö helt och hållbart. Vi bidrar med vår egen kompetens och undersöker, i alla sammanhang,
vilka andra aktörer som bidrar till lösningar inom den aktuella frågeställningen eller utmaningen. Vi har
både ett individ- och ett systemperspektiv.
Principen handlar om samarbete och partnerskap inom förvaltningen och med andra aktörer som bidrar
till förbättringar för Malmöborna.

2. Ju förr desto bättre – mer förebyggande socialt arbete och tidiga insatser
Vi har ett proaktivt förhållningssätt och bidrar aktivt i samhällsplaneringen. Vi erbjuder social rådgivning
samt tidiga och tillgängliga insatser. Våra insatser är fler och bättre och vi gör färre utredningar.
Vi ska bli bättre på att prioritera och förbättra det vi redan gör. Genom att effektivisera det vi redan gör
får vi möjlighet att satsa resurser där de behövs mest.

3. Vi bygger på helheten och människors resurser
Vi tror på alla människors inneboende resurser. Vi vet att alla kan och vill bidra till att skapa ett gott och
självständigt liv. Vi ser nätverk, vänner, familj och civilsamhället som resurser för att stödja och hjälpa de
människor som vi möter.
Här är både devisen ”alla kan med rätt stöd” inom området arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd och
den nya vägledningen inom boende exempel på hur förvaltningen arbetar med att bygga på människors
resurser.

4. Mer tid med klienter, medborgare och andra aktörer
Vårt fokus ligger på att möta dem vi är till för och de samarbetspartners vi har. Vi lägger mer tid på
mänskliga möten och mindre tid på att dokumentera och administrera.
Grunden i det sociala arbetet är att möta Malmöbor som behöver stöd och hjälp.

Den 1 februari 2020 trädde förvaltningens nya organisering i kraft.
Förvaltningens avdelningschefer tog sig då an nya uppdrag samtidigt som de är ansvariga för nuvarande
avdelningar under omställningen. Enheter och sektioner är kvar i nuvarande organisation och flyttar successivt in i den nya organisationen under året. Arbetet med att bygga den nya organisationen koncentreras
till perioden februari– juni.
Målet med en ny organisering är att:
• säkerställa att de malmöbor som har behov av insatser från socialtjänsten erbjuds såväl tidiga och
samordnade insatser – samt insatser när behov väl uppstått
• utveckla arbetssätt och insatser som gynnar den/de vi är till för och är likvärdiga oavsett vart i staden man bor
• skapa förutsättningar inom organisationen, som säkerställer brukarnära socialt arbete
•
•

ha en effektivare verksamhet, som är i balans med den budgetram som är tilldelad
säkerställa en tydligare styrning och ledning av verksamheten

Den övergripande organisationsstrukturen innehåller tre verksamhetsområden:
• Individ och familj: omfattar övrigt bistånd för både barn, unga och vuxna och omfattar både
myndighetsutövning och insatser. Området delas upp i två avdelningar: utredning (myndighet)
och insatser.
•

Boende, tillsyn och service: ansvarar för bland annat boende, etablering samt tillståndsenhet och
överförmyndare. Området delas inte upp i avdelningar.

•

Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd: samlar ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsmarknadsfrågor, där även bistånd för boende ingår. Området delas upp i två avdelningar: arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd.

Ett av syftena med den omorganisation som genomfördes i Malmö stad år 2017 var att säkerställa likvärdigheten för de Malmöbor som har behov av insatser från socialtjänsten. Under de första två och ett halvt
åren har förvaltningen kartlagt och analyserat verksamheten, identifierat utvecklingsområden och samordnat arbetet inom förvaltningen för att skapa en likvärdig service till Malmöborna samt att bedriva en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet.
Stadsrevisionen har sedan förvaltningen bildats genomfört flera granskningar. Ett återkommande tema
från stadsrevisionen är kritik av bristande likvärdighet för brukarna, att de förvaltningsövergripande processerna skyms av de avdelningsspecifika som uppkommer i förvaltningens tidigare organisering.
Förvaltningsledningen har gjort bedömningen att förutsättningarna för styrning och ledning behöver förbättras för att kunna förbättra och stödja likvärdigheten för brukarna. Med en förändrad ledningsorganisation och tydligare styrning och ledning ökar förvaltningen även sin förmåga till kontroll över kostnaderna i förvaltningen och kan därmed lättare prioritera satsningar för identifierade och kommande utmaningar.
För att fortsätta utveckla verksamheten kring de tre största utmaningarna i förvaltningen (barn och ungas
uppväxtvillkor, minska hemlösheten samt fler malmöbor i egen försörjning) samlas resurserna i tre verksamhetsområden, som är knutna till de tre utmaningarna. Denna form av organisering ökar förmågan att
göra en kraftsamling när och där det behövs, samt ökar möjligheten att hantera liknande frågor på ett likvärdigt sätt i förvaltningen.
Den nya organiseringen hjälper till att skapa en robust extern samverkan samt underlättar så att inte alla
avdelningar behöver ha egna vägar in för “sina” brukare.
Ytterligare en anledning till den nya organiseringen är att det blir lättare att leda i en organisation där avdelningschefer är ansvariga för hela uppdraget. Mandat, ansvar och befogenheter blir tydligare genom helhetsansvar för uppdrag, planering, genomförande och uppföljning av verksamheten.
Resurser har hittills varit låsta i respektive avdelnings budget och har därmed inte gynnat att enkelt kunna
bidra i helhetsuppdraget för förvaltningens olika målgrupper. Den nuvarande resursfördelningsmodellen
är uppbyggd utifrån den tidigare stadsområdesorganiseringen och har gjort att den service och det stöd
som erbjuds ser olika ut beroende på var i staden man söker hjälp.

Kommunfullmäktige fastslår varje år budgeten för Malmö stad och beslutar samtidigt om de övergripande
målen för kommunen. Kommunfullmäktigemålen anger ett fåtal områden där nämnder och styrelser ska
arbeta gemensamt för att åstadkomma en tydlig förflyttning över mandatperioden. Kommunfullmäktige
beslutar om vilka nämnder och styrelser som tillsammans ansvarar för respektive mål.
Nämnden ska anta minst en indikator per kommunfullmäktigemål som den tilldelats ansvar för. Indikatorerna ska visa hur nämnden bidrar till att uppnå målet. Ett önskat utfall för mandatperioden, det vill säga
det resultat som ska uppnås år 2022, ska beslutas för varje indikator.
Arbetsmarknads och socialnämnden har tilldelats ansvar för elva av tretton av kommunfullmäktiges mål
för mandatperioden. Målen täcker en stor del av nämndens verksamhet och utmaningar. I avsnittet nedan
presenteras en sammanfattning av målen i nämndsbudgeten. Mer detaljerad information finns i nämndsbudgeten.
Nämnden har i uppdrag att beakta tvärsektoriella frågor – såsom jämlikhet, jämställdhet och barnrätt - i
planering och uppföljning. Indikatorerna i nämndsbudgeten kommer att redovisas uppdelat på kön samt
uppdelat på barn eller barnfamiljer och vuxna där det är möjligt. Eftersom nämndens uppdrag uteslutande
innebär ett arbete för att förbättra förutsättningarna för de mest utsatta grupperna i Malmö så har hela
verksamheten ett tydligt jämlikhetsperspektiv.

Varje nämnd har i uppdrag att följa upp förvaltningens grunduppdrag. Arbetsmarknads- och socialförvaltningens grunduppdrag är i stor utsträckning lagstyrd och det finns föreskrifter som styr hur verksamheten
ska följas upp och utvecklas.
Socialstyrelsen anger i föreskriften Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) att den som
bedriver socialtjänst och verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen ska ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. I arbetsmarknads- och socialnämndens ledningssystem beskrivs hur kvalitetsarbetet ska planeras, genomföras och följas upp.
Kvalitet inom socialtjänsten innebär att brukaren ska få rätt insats, utförd på rätt sätt, vid rätt tidpunkt och
med ett gott bemötande. Kvalitet innebär alltså att verksamheten uppfyller de krav och mål som gäller enligt rådande lagar, föreskrifter och kommunala beslut.

Värden i tabeller som visas inom parentes indikerar det önskade utfallet för flickor/kvinnor, pojkar/män
och annat. Flickor/kvinnor visas först följt av pojkar/män och det sista värdet visar det önskade utfallet
för personer som har uppgett annat kön. Värden utan parentes visar det totala önskade utfallet.

Förvaltningens arbete planeras utifrån kommunfullmäktiges mål och utifrån förvaltningens grunduppdrag
som det beskrivs i reglementet och i lagstiftningen.
Verksamhetsområdena tar huvudansvaret för denna planering och har tagit fram åtaganden. Åtagandena
stäms av i förvaltningsledningen för att säkra följsamhet till kommunfullmäktigemålen och till varandra.
Aktiviteterna konkretiserar sedan vad som ska göras för att åtagandet ska kunna fullföljas.

Verksamhetsområdet ska bidra till att fler Malmöbor blir självförsörjande genom arbete eller studier samt
att de snabbare etablerar sig på bostadsmarknaden.
Genom ett brukarnära arbete, med fokus på att alla kan med rätt stöd, ska verksamhetsområdet skapa
möjligheter till parallella, sammanhängande insatser som leder till förflyttning mot självförsörjning eller en
egen bostad. Malmöbor som står långt från arbetsmarknaden ska får det stöd och den hjälp de behöver
för att komma närmare målet att bli självförsörjande.
Verksamhetsområdet ska särskilt arbeta för att färre barn ska växa upp i familjer om har försörjningsstöd
som inkomstkälla och att alla barn ska ha en trygg boendesituation.
För de barn som lever i ekonomisk utsatthet eller hemlöshet ska verksamhetsområdet bidra till att tiden i
utsatthet blir så kort som möjligt. För att lyckas i uppdraget behövs ett omfattande samarbete inom förvaltningen, med andra förvaltningar, med andra myndigheter och med näringslivet.

Verksamhetsområdet ska bidra till att barn och unga som kommer i kontakt med socialtjänsten får förutsättningar för en god skolgång och hälsa; att personer med missbruk och beroende får förutsättningar för
att självständigt klara vardagen i bostaden och i samhället samt att öka tryggheten i hemmet och i det offentliga rummet.
Verksamhetsområdet ska göra detta genom att:
•

Det skall vara enkelt att komma i kontakt med oss så att vi tidigt kan möta upp barns och vuxnas
behov av skydd och stöd och utifrån det agera och motivera till insatser från oss eller andra.

•

Minska administration till förmån för mer intervention – en utredning skall alltid fokusera på att
stödja Malmöbor i att reda ut sina svårigheter och ge ett mervärde för dem som omfattas av den.

•

Kraftsamla kring skolelever – en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barn och unga är behörighet till gymnasieskolan. Verksamhetsområdet ska arbeta för att skapa förutsättningar för en god
skolgång i samverkan med alla stadens skolförvaltningar.

•

Öka antalet insatser i egen regi – både öppenvård och dygnsvård – samt ha flexibla insatser i hela
vårdkedjan för att förbättra effekten av vården och öka kostnadseffektiviteten i verksamheten.

Verksamhetsområdet ska bidra till att minska hemlösheten för Malmöbor i nämndens målgrupper och
samtidigt öka kvaliteten på insatserna för de Malmöbor som är hemlösa.
Verksamhetsområdet ska också bidra till att öka kostnadseffektiviteten i verksamheten.
Samverkan med andra behövs för att skapa förutsättningar för fler Malmöbor att få ett eget boende.
Genom samverkan inom förvaltningen, med andra förvaltningar och bolag kan verksamhetsområdet bidra
till ett större fokus på de bakomliggande orsakerna till hemlösheten.
Verksamhetsområdet ska också delta i stadsövergripande processer för att öka bostadsbyggandet för utsatta grupper.

Grunden för arbetsmarknads- och socialförvaltningens arbetsmiljöarbete är Malmö stads arbetsmiljöpolicy
som utgörs av avsnittet hälsa och arbetsmiljö i personalpolicyn.
Resultatet av den årliga uppföljningen av systemet för systematiskt arbetsmiljöarbete och samverkan, årlig
uppföljning av arbetsmiljön 2019 samt medarbetarenkätundersökningen har utgjort underlag till denna
handlingsplan. Aktiviteterna i denna handlingsplan ska också kopplas till förvaltningens OSA-mål för 2020
Handlingsplanen ska följas upp i förvaltningsrådets arbetsmiljöutskott i januari 2021 och därefter revideras.
Utveckla samverkan
• Fortsatt utveckling av APT för att öka engagemang, förtydliga medarbetarens roll genom att fortsätta utbilda i MedarbetarSAM och samverkan.
• Utveckla samverkan i ny samverkansorganisation med fokus på gemensamt identifierade utvecklingsområden.
• Utveckla kommunikationen mellan samverkansnivåerna: förtydliga kommunikationssystemet, så
att processerna mellan samverkansnivåerna blir tydligare. Detta arbete behöver genomföras såväl
partsgemensamt som hos arbetsgivare och de fackliga organisationerna.
• Genomföra SamVerkstad hösten 2020.
Förebygga ohälsosam arbetsbelastning
• Tillsammans med verksamheten förebygga ohälsosam arbetsbelastning med särskilt fokus utredning barn o unga. Detta bl.a. mot bakgrund av tidigare identifierad allvarlig risk för både arbetsmiljö och verksamhet i samband med gapanalys i kompetensförsörjningsarbetet.
Minska personalomsättning
• Tillsammans med verksamheten arbeta vidare med att förbättra arbetsmiljön för att minska personalomsättningen med särskilt fokus på socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd.
Förebyggande arbete med Hot och Våld samt Krishantering
• Arbeta vidare utifrån rapport Hot och våld inom ASF – analys av inrapporterade tillbud och arbetsskador i
Agera, 2019.
• Kunskapshöjande aktiviteter med fokus på krishantering tillsammans med företagshälsovården
utifrån ASF:s Rutin första hjälpen och krisstöd för medarbetare, november 2018.

