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Stadskontoret har fått i uppdrag från kommunstyrelsen att tillsammans med
arbetsmarknads- och socialförvaltningen analysera de bakomliggande orsakerna till
kostnadsutveckling och budgetavvikelsen inom arbetsmarknads- och socialnämndens
verksamheter. Uppdraget har genomförts genom analyser av nämndens verksamheter,
av förutsättningar för nämndens verksamheter och genom jämförelser med
socioekonomiskt liknande kommuner. Utredningen ger inte en total bild över alla
verksamheter inom arbetsmarknads- och socialnämnden. Utredningens styrgrupp
beslutade under arbetets gång att avgränsa en första delrapport till att endast omfatta
ekonomiskt bistånd.
Arbetsmarknads- och socialnämnden är en av Malmö stads största nämnder sett till
totalt kommunbidrag som nämnden tilldelats av kommunfullmäktige. Ramen för
ekonomiskt bistånd utgör knappt 30 % av det totala kommunbidraget som
arbetsmarknads- och socialnämnden tilldelats.
Utredningen konstaterar att Malmö var den kommun i riket som betalade ut mest i
ekonomiskt bistånd per invånare 2018 samtidigt som Malmö var den av
jämförelsekommunerna som har lägst kostnader för utredning och administration
avseende ekonomiskt bistånd i förhållande till hur mycket som betalas ut. Malmö var
också den kommun i riket där störst andel av de totala driftkostnaderna (4,5 procent)
avsåg utbetalt ekonomiskt bistånd 2018. Detta är en avsevärt större andel än i
socioekonomiskt liknande kommuner (2,5 procent i genomsnitt). Preliminära siffror
för 2019 visar att Malmös andel ökar marginellt jämfört med 2018 medan den minskar
något i övriga socioekonomiskt liknande kommuner.
Malmös kostnad för ekonomiskt bistånd är större och ökar mer till följd av större och
ökande utbetalningar per hushåll och år än till följd av ökning av antal mottagare. Att
skillnaden mellan Malmö och de socioekonomiskt liknande kommunerna ökar beror i
första hand på att andelen i befolkningen som erhåller ekonomiskt bistånd har
minskat snabbare i dessa andra kommuner än i Malmö. Malmös större utbetalningar
per hushåll och år beror till viss del på att hushållen i genomsnitt får bistånd under
längre tid jämfört med andra kommuner.
För att hitta svaren på möjliga bakomliggande orsaker till kostnadsutvecklingen och
budgetavvikelsen har utredningen ställt samman ett antal hypoteser utifrån områdena
ledning och styrning, arbetsmarknad, bostadsmarknad och befolkning.
Utredningen har särskilt undersökt om Malmös befolkning avviker på sätt som skulle
kunna förklara nämndens kostnadsutveckling och budgetavvikelse. Arbetsmarknadsoch socialförvaltningen har tidigare genomfört en genomlysning av förvaltningens
interna styrning, en genomlysning som föreliggande utredning tar hänsyn till i sin
analys. Då ingen motsvarande analys har gjorts av Malmös befolkningsstruktur har
utredningen särskilt prioriterat detta område.
Jämförelserna har utgått från senast tillgängliga data, ofta från 2018. Där det har varit
möjligt har utredningen hämtat statistik för 2019 och 2020. Utredningens bedömning
är dock att jämförelseåren, 2018 och tidigare, är relevanta för att påvisa långsiktiga
trender som påverkar arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter.
Utredningen kan konstatera att ingen av de uppsatta hypoteserna på egen hand
förklarar de höga kostnaderna för ekonomiskt bistånd. De slutsatser utredningen kan
dra är att det finns ett flertal bakomliggande faktorer som direkt eller indirekt påverkar
kostnaderna. För en mer fördjupad läsning, se avsnitt Slutsatser och analys.
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Det framtagna underlaget har efter bearbetning mynnat ut i ett antal slutsatser och
rekommendationer för kommunledningen att ta fasta på;

Arbetsmarknads- och socialnämnden startade sin verksamhet 2017 med
budgetunderskott som övertogs från tidigare verksamhetsansvariga nämnder.
Omorganisationen genomfördes för att skapa starka facknämnder med ansvar för hela
staden, och där arbetsmarknads- och socialnämnden har ansvar för både
försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser. Den politiska inriktningen har varit att
med ett ökat fokus på förebyggande åtgärder och arbetsmarknadsinsatser minska
kostnaderna för försörjningsstödet. Förväntningarna har avspeglat sig i att
budgetramen för försörjningsstöd har sänkts under flera år.
Utredningen menar att uppdraget att minska kostnaderna för försörjningsstöd kan ha
varit svårt att genomföra under en omorganisation, då i detta fall fem
socialtjänstorganisationer med sina respektive normer och egna rutiner kring
biståndsbedömning skulle jämkas samman till en organisation. Detta kan ha bidragit
till att kostnaderna inte minskat som förväntat.
Utredningens slutsatser är att det pågår arbete för att förbättra styrning och kontroll i
verksamheten och att arbetsmarknads- och socialnämnden behöver fortsätta utveckla
kunskap om vad som driver kostnader inom verksamheterna. Exempelvis när det
gäller beslut om insatser som ligger utöver kommunens skyldigheter. Genom ökad
kunskap om vad som driver kostnadsutvecklingen kan också nämndens
prognossäkerhet förbättras. För att veta om verksamheten gör ett tillräckligt bra arbete
behöver arbetsmetoder och resultat ställas i relation till något annat. Utredningen
föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden jämför sin effektivitet och kvalitet
med andra socioekonomiskt liknande kommuner. Arbetsmarknads- och
socialnämnden rapporterar delvis inte till Kolada när det gäller kvalitet och resultat.
Utredningen har därför saknat underlag för att kunna jämföra Malmö med andra
socioekonomiskt liknande kommuner när det gäller kvalitet och resultat av
verksamhetens tjänster.
Det är inte möjligt för stadskontoret att i detta skede av förvaltningens arbete bedöma effekterna av
de åtgärder som vidtagits hittills. Stadskontoret ser ett behov av att förvaltningens utvecklingsarbete
dokumenteras, följs upp och utvärderas framöver. Stadskontoret ser det som önskvärt att
förvaltningen beaktar de synpunkter som lämnas ovan i sitt fortsatta utvecklingsarbete.

Hyreskostnaderna i Malmö är högst bland de socioekonomiskt jämförbara
kommunerna. Utbudet av hyresrätter till rimliga hyror för hushåll med låga inkomster
är av särskild betydelse för arbetsmarknads- och socialnämndens målgrupper, då dessa
grupper i stor utsträckning saknar ekonomisk möjlighet att efterfråga andra typer av
bostäder. Utredningen konstaterar att bostadsmarknaden i Malmö driver kostnaderna
för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter på så sätt att boendekostnader
utgör en stor del kostnaderna för ekonomiskt bistånd.
Allmännyttan i olika kommuner tillåter olika många personer per rum. Malmö och
Landskrona tillåter två personer färre per lägenhet jämfört med Göteborg, Eskilstuna
och Södertälje. Detta innebär att större hushåll i Malmö bor i större lägenheter och
därför får högre boendekostnader, än i jämförelsekommunerna (bortsett från i
Landskrona), vilket ökar kostnaderna för försörjningsstöd men minskar riskerna med
trångboddhet.
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Kommunfullmäktige har ett ansvar för hur berörda nämnder, styrelser och kommunala bolag ska
agera och verka i dessa frågor. Bostadssituationen i Malmö gör att människor som är särskilt utsatta
hamnar hos socialtjänsten. En obalanserad bostadsmarknad medför högre kostnader för Malmö stad.
Stadskontoret ser ett behov av att kommunfullmäktige/kommunstyrelsen beaktar synpunkterna
ovan. Stadskontoret ser vidare ett behov av att arbetsmarknads- och socialnämndens utvecklar sin
styrning och uppföljning av kostnadsdrivande beslut, i detta fallet boendekostnader.

Malmö skiljer sig från de socioekonomiskt liknande kommunerna på fyra sätt. För det
första har Malmö en stor och snabbt växande andel invånare i arbetsför ålder. För det
andra är andelen utrikes födda något större i Malmö än i övriga jämförelsekommuner,
undantaget Södertälje. För det tredje är andelen högutbildade stor, både bland inrikes
och utrikes födda. Slutligen är Malmö en stad där en stor andel av befolkningen inte
förvärvsarbetar och där andelen med ekonomiskt bistånd är stor i många grupper.
Att förhållandevis stora andelar av Malmös befolkning är i arbetsför ålder (20-64 år)
och/eller utrikes födda kan bidra till stadens höga kostnader för ekonomiskt bistånd.
Anledningen är att det är vanligare för personer i dessa grupper att få ekonomiskt
bistånd. Det innebär att lika stora genomsnittliga kostnader för ekonomiskt bistånd
inom dessa grupper leder till högre kostnader per invånare.
I Malmö bor en fjärdedel av länets befolkning (16-64 år) och i staden finns nästan en
tredjedel av länets jobb. Samtidigt är Malmös arbetslöshet relativt hög jämfört med de
socioekonomiskt liknande kommunerna. Skillnaden drivs av en högre arbetslöshet
bland utrikes födda med låg utbildningsnivå; en grupp som inte utgör en större del av
befolkningen, men vars ställning på arbetsmarknaden är svagare i Malmö än i övriga
kommuner. Liknande mönster kan ses i befolkningens utbildningsstruktur. Samtidigt
som Malmös befolkning består av en större andel högutbildade personer, har en
mindre andel Malmöbor fullständiga grundskole- och gymnasiebetyg än i övriga
skånska jämförelsekommuner. Sammantaget tecknas bilden av en stad med större
skillnader i utbildning och arbetsmarknadsutfall än i de socioekonomiskt jämförbara
kommunerna; en stad där majoriteten har goda förutsättningar och utfall, men där den
del av befolkningen som har svagast ställning klarar sig sämre.
Samtidigt som svårigheter på arbetsmarknaden kan orsaka större behov av
ekonomiskt bistånd kan det inte uteslutas att arbetssätt i nämndens verksamheter och
Arbetsförmedlingens verksamhet bidrar till att färre personer kommer i arbete. En
möjlig orsak som ligger utanför nämndens rådrum, men som inte har undersökts i
utredningen är effektivitetsbrister inom Arbetsförmedlingen i Malmö. Ingen offentlig
granskning av denna myndighets effektivitet är, enligt utredningens kännedom,
tillgänglig. Bägge dessa faktorer skulle kunna utgöra delförklaringar till den stora andel
som mottar ekonomiskt bistånd, men detta behöver utredas vidare. Det är också
oklart och behöver analyseras vidare varför arbetslösheten bland personer med låg
utbildning är högre i Malmö än i de jämförelsekommuner som tillhör samma
arbetsmarknadsregion.
Samtidigt som yttre förklaringsfaktorer kan urskiljas, bedömer utredningen att de inte
utgör hela förklaringen till Malmös höga kostnader för ekonomiskt bistånd. En stor
andel av Malmös befolkning tillhör de åldersgrupper som i störst uträckning mottar
ekonomiskt bistånd – men samtidigt mottar en stor andel i samtliga åldersgrupper
ekonomiskt bistånd. Relativt många Malmöbor saknar fullständiga grundskole- och
gymnasiebetyg och kan därmed ha svårt att etablera sig på arbetsmarknaden men
samtidigt har Malmö en stor andel biståndsmottagare på samtliga utbildningsnivåer, i
jämförelse med andra kommuner.
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Dessutom har en stor andel av Malmöbefolkningen en hög utbildningsnivå. Detta
torde minska behovet av ekonomiskt bistånd, men andelen med ekonomiskt bistånd
är lägre i samtliga (skånska) jämförelsekommuner än i Malmö, bland högutbildade.
Malmö har många utrikes födda – men samtidigt är andelen biståndsmottagare relativt
stor även bland inrikes födda. Inte heller hushållsstrukturen bland biståndsmottagare
förklarar kostnadsavvikelsen; andelen stora hushåll bland biståndsmottagare är inte
större i Malmö än i de (skånska) jämförelsekommunerna.
Stadskontoret bedömer att Malmös befolkningsstruktur till viss del kan förklara de högre
kostnaderna för ekonomiskt bistånd i staden jämfört med i andra kommuner, men att kostnaderna i
huvudsak drivs av andra faktorer. Den bild som ibland förmedlas av Malmö som en unik stad vad
gäller befolkningen har svagt stöd i data.

En stor andel av de hushåll som är berättigade till ekonomiskt bistånd har inga eller
otillräckliga ersättningar från statliga myndigheter. Utredningen visar att Malmö,
jämfört med övriga socioekonomiskt liknande kommuner, har en relativt låg andel
förvärvsarbetande vilket med all sannolikhet ger konsekvenser för det ekonomiska
biståndet. Eftersom Malmö har en lägre förvärvsfrekvens jämfört med de
socioekonomiskt liknande kommunerna finns det sannolikt fler personer som inte har
tjänat in sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och därför hamnar i de lägre
ersättningsnivåerna. En lägre ersättningsnivå leder till att mer betalas ut i
kompletterande försörjningsstöd. Samtidigt menar utredningen att utmaningarna med
otillräckliga statliga ersättningar påverkar alla Sveriges kommuner, inte bara Malmö.
Att statliga ersättningar inte räcker till kan därmed förklara höga kostnader för
kommunalt bistånd generellt.
Stadskontoret konstaterar att staten har trätt tillbaka och lämnat ett större försörjningsansvar till
kommunerna. Detta ökade försörjningsansvar belastar alla kommuner, men Malmö drabbas troligen
hårdare eftersom förvärvsfrekvens är lägre än i andra socioekonomiskt liknande kommuner.
Stadskontoret ser ett behov av att Malmö stad även fortsättningsvis lyfter frågan om
försörjningsansvaret i dialog med relevanta nationella aktörer.

Kommunfullmäktiges styrning av nämnden kan uppfattas som motsägelsefull mot
bakgrund av att nämndens ekonomiska ramar är delade i separata delar. Å ena sidan
säger kommunfullmäktige att nämnden har ansvar för att bedriva en välfungerande
och effektiv verksamhet inom alla sina ramar. Å andra sidan säger kommunfullmäktige
att nämnden inte har ansvar för de ekonomiska konsekvenserna som uppstår för
utbetalning av ekonomiskt bistånd. Det innebär att de ekonomiska villkoren skiljer sig
åt för olika delar i nämndens uppdrag, eftersom arbetsmarknads- och socialnämnden
har fullt kostnadsansvar för arbetet som ska förebygga behov av ekonomiskt bistånd.
Denna konstruktion med separat ekonomisk ram för ekonomiskt bistånd kommer
analyseras vidare i en kommande delrapport om kommunfullmäktiges ekonomiska
styrning av arbetsmarknads- och socialnämnden.
Ett ytterligare område som skulle kunna utvecklas i kommunen är arbetet med
ekonomiska konsekvensanalyser i beslutsunderlag. I dagsläget saknas gemensamma
modeller och förhållningssätt inom kommunen för den typen av analyser och det
varierar därför i vilken utsträckning samt hur de görs i samband med beslut. Sannolikt
har bristen på ekonomiska konsekvensanalyser på såväl kommunövergripande nivå
som på nämndsnivå bidragit till en del av kostnadsutvecklingen inom arbetsmarknadsoch socialnämndens verksamheter.
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Stadskontoret kommer att analysera konstruktionen med separata ramar och resultatansvarsbefrielse
för arbetsmarknads- och socialnämnden i en kommande delrapport, med särskilt fokus på tydlighet i
styrningen. Vidare ser stadskontoret ett behov av att gemensamma modeller för att göra ekonomiska
konsekvensanalyser utvecklas och att ansvaret att göra sådana analyser i samband med beslut
förtydligas.
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Stadskontoret fick i uppdrag från kommunstyrelsen att tillsammans med
arbetsmarknads- och socialförvaltningen analysera de bakomliggande orsakerna till
kostnadsutveckling och budgetavvikelsen inom nämndens verksamheter.1 För att hitta
svaren på frågorna ovan har utredningen ställt samman ett antal hypoteser utifrån
områdena ledning och styrning, arbetsmarknad, bostadsmarknad och befolkning.
Utredningen har valt att jämföra Malmö med socioekonomiskt liknande kommuner.
Jämförelser med andra kommuner är intressanta eftersom kommunerna i grunden har
samma uppdrag och följer samma lagstiftning. Där det finns skillnad i kostnader finns
det därför anledning att reflektera över och analysera skillnader i bakomliggande
faktorer och i vilken mån kommunen har rådighet över dessa. Exempelvis påverkar
befolkningens ålderssammansättning, arbetslöshet, ohälsotal och bostadsmarknad
förutsättningarna för att bedriva verksamheten och därmed även dess kostnader. Även
kommunens styrning, prioritering mellan verksamheter, val av arbetsmetoder och
ambitionsnivåer har betydelse.
Utredningen kan konstatera att ingen av de uppsatta hypoteserna på egen hand
förklarar de höga kostnaderna för ekonomiskt bistånd. De slutsatser utredningen kan
dra är att det finns ett flertal bakomliggande faktorer som direkt eller indirekt påverkar
kostnaderna. I denna delrapport redovisar stadskontoret bakomliggande orsaker
utifrån budgetramen ekonomiskt bistånd.

Utredningen har valt att utföra uppdraget genom att göra jämförelser mellan Malmö
och socioekonomiskt liknande kommuner. Att jämföra Malmös socialtjänst med
socialtjänsten i kommuner som har liknande socioekonomiska förutsättningar gör att
utredningens resultat ställs i relation till något annat, i detta fallet motsvarande resultat
i kommuner med liknande förutsättningar. Att enbart använda underlag som visar
resultat för Malmös socialtjänst i utredningen ger inte tillräcklig grund för att avgöra
om förvaltningens resultat är tillräckligt goda. En konsekvens av sådant förfaringssätt
innebär, till viss del, att den uppföljning som enbart rör arbetsmarknads- och
socialnämndens verksamheter i Malmö ges mindre plats i utredningen. Verksamhetens
uppföljning och styrning redovisas främst i avsnittet Arbetsmarknads- och socialnämndens
styrning och kontroll.
Den nationella statistiken släpar efter, vilket innebär att jämförelser görs för år 2018
och tidigare. Där det har varit möjligt har utredningen hämtat statistik för 2019 och
2020. Utredningens bedömning är dock att jämförelseåren, 2018 och tidigare, är
relevanta för att påvisa långsiktiga trender som påverkar arbetsmarknads- och
socialnämndens verksamheter.
Utredningen ger inte en total bild över alla verksamheter inom arbetsmarknads- och
socialnämnden. Utredningens styrgrupp beslutade under arbetets gång att avgränsa en
första delrapport till att endast omfatta ekonomiskt bistånd.

Kommunstyrelsen fattade beslut 200212 (§ 43); Kommunstyrelsen ger stadskontoret i
uppdrag att tillsammans med arbetsmarknads- och socialförvaltningen analysera de
bakomliggande orsakerna till kostnadsutvecklingen och budgetavvikelsen inom nämndens
verksamheter med anledning av arbetsmarknads- och socialnämndens växande underskott
under 2019. Uppdraget ska redovisas i form av en rapport som sammanställs av stadskontoret
och skickas på remiss till arbetsmarknads- och socialnämnden. Stadskontorets rapport med
remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden överlämnas till kommunstyrelsen senast i
september månad 2020. Utredningen lämnades för ärendeberedning 200706.
1
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De följande två kapitlen Arbetsmarknads- och socialnämndens ekonomi och Arbetsmarknadsoch socialnämndens kostnader i jämförelse med andra kommuner redogör för bakgrunden till
och problemet med kostnadsutvecklingen och budgetavvikelsen inom nämndens
verksamheter. Efterföljande kapitel diskuterar möjliga bakomliggande orsaker.
Utredningen har särskilt undersökt om Malmös befolkning avviker på sätt som skulle
kunna förklara nämndens kostnadsutveckling och budgetavvikelse. Arbetsmarknadsoch socialförvaltningen har tidigare genomfört en genomlysning av förvaltningens
interna styrning, en genomlysning som föreliggande utredning tar hänsyn till i sin
analys. Då ingen motsvarande analys har gjorts av Malmös befolkningsstruktur har
utredningen särskilt prioriterat detta område. Rapporten avslutas med ett kapitel med
analys och slutsatser.

Underlaget i rapporten utgör främst statistikuttag ur Kolada2 som är en
samlingsdatabas för kommuner och regioner. Kolada används som en källa till
underlag för relevanta jämförelser och resultatanalyser. Statistiskt underlag har även
hämtats från Statistiska Centralbyrån, Region Skåne, beställts från
Arbetsförmedlingens analysavdelning samt inhämtats från stadens
verksamhetssystem.3 Utredningens ambition är att synliggöra Malmös förhållanden
och utfall ur ett jämförande perspektiv och i ett nytt sammanhang. Statistiken
redovisas på olika sätt i rapporten; i vissa sammanhang per individ och i andra per
hushåll eller ärende. Detta medför att upplysningarna inte alltid är jämförbara med
varandra. Statistiken redovisas, i de fall det är möjligt, över en period på flera år. Detta
ger en fingervisning om huruvida en observerad utveckling är en del av en stabil,
långsiktig trend eller en tillfällig förändring. Utredningen har valt att inte redovisa
könsuppdelad statistik, dels på grund av att en könsuppdelning bedöms vara av
mindre betydelse för analysen av de totala kostnaderna och dels för att underlätta
jämförelse mellan de socioekonomiskt liknande kommunerna.
Övrigt underlag inkluderar tidigare rapporter och genomlysningar av relevans för
arbetet, analyser som arbetsmarknads- och socialförvaltningen gjort för utredningens
räkning samt analyser som stadskontoret gjort tidigare och under utredningsarbetet.

Utredningen har valt att basera rapporten på jämförelser mellan Malmö och de
kommuner som i Kolada betecknas som socioekonomiskt liknande. Dessa kommuner
är Eskilstuna, Burlöv, Göteborg, Helsingborg, Landskrona, Norrköping, och
Södertälje. Södertälje är den kommun som mest liknar Malmö utifrån de givna
nyckeltalen.
De nyckeltal som ligger till grund för definitionen socioekonomiskt liknande är
• Ohälsotal (dagar)
• Utrikes födda exklusive EU/EFTA
• Arbetslöshet 18–64 år
• Invånare 0–19 år respektive 65+
• Invånare 25–64 år med eftergymnasial utbildning
• Förvärvsarbetande invånare 20–54 år
Databasen ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA).
Medlemmar i föreningen är svenska staten och SKR. I webbtjänsten Kolada kan man följa
kommunernas och regioners verksamheter från år till år. I Kolada ges en samlad ingång till
nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och regioners alla verksamheter.
3 Procapita och KOLL.
2
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•

Mediannettoinkomst

Alla nyckeltal ges samma vikt i sammanvägningen och jämförelserna utgår från år
2018. Valet av jämförelsekommuner grundar sig i en ambition att jämföra Malmös
förutsättningar och utfall med de svenska kommuner som har liknande utmaningar
och möjligheter inom arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.
Det är viktigt att poängtera att alla dessa kommuner skiljer sig från rikssnittet på
många punkter, bland annat genom att ha en större andel utrikes födda (exklusive
EU/EFTA) och en högre arbetslöshet.
I Kolada finns även möjlighet att jämföra med kommuner som är liknar Malmö inom
individ- och familjeomsorgsområdet (IFO). Denna jämförelse grundar sig på IFOmodellen och de faktorer som ligger till grund för urvalet skiljer sig något från de som
används i urvalet av socioekonomiskt liknande kommuner.4 Utredningen har valt att
fokusera på jämförelser mellan socioekonomiskt liknande kommuner av tre
anledningar; För det första ger detta ger en bredare bild av kommunernas
socioekonomiska förhållanden. För det andra har IFO-modellen nyligen utvärderats
och ändrats inför 2020, vilket innebär att dess relevans för jämförelse bakåt i tiden är
begränsad. Slutligen innefattar IFO-modellen (bland annat) andelen i befolkningen
med ekonomiskt bistånd längre än 6 månader. Denna variabel är problematisk
eftersom den är en direkt del av det problem utredningen syftar till att belysa.

De variabler som ligger till grund för den IFO-modell som användes till och med 2019 är
andel arbetslösa utan ersättning, andel lågutbildade personer födda i Sverige, roten ur
kommunens tätortsbefolkning, andel boende i flerfamiljshus byggda 1965-1975, samt andel
med ekonomiskt bistånd längre än 6 månader. De kommuner som i Kolada definieras som
liknande på IFO-området är Göteborg, Helsingborg, Södertälje, Norrköping, Linköping,
Uppsala och Västerås.
4
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Arbetsmarknads- och socialnämnden är en av Malmö stads största nämnder
sett till totalt kommunbidrag som nämnden tilldelats av kommunfullmäktige.
Här beskrivs hur nämndens ekonomi ser ut i sin helhet och hur nämndens
prognossäkerhet sett ut under 2019, då de ökande underskotten under 2019 är
en del av bakgrunden till utredningens uppdrag. Eftersom särskilt fokus i
denna delrapport ligger på kostnadsutvecklingen i förhållande till
kommunbidragsramen för ekonomiskt bistånd läggs lite extra tonvikt vid den
beskrivningen. Ramen för ekonomiskt bistånd utgör knappt 30 % av det totala
kommunbidraget som arbetsmarknads- och socialnämnden tilldelats.

När arbetsmarknads- och socialnämnden bildades tilldelades nämnden fyra
ekonomiska ramar för driften av sin verksamhet (kommunbidrag) och en
investeringsram. Investeringsramen är inte relevant för denna utredning och
utelämnas därför i den fortsatta beskrivningen och analysen.
Arbetsmarknads- och socialnämndens kommunbidragsramar är följande:
• Nämnden – finansierar kostnaderna för den verksamhet nämnden bedriver och de
medarbetare som arbetar i verksamheten (förutom utbetalning av ekonomiskt bistånd och
boendekostnader för hemlösa)
• Ekonomiskt bistånd – finansierar utbetalningarna av ekonomiskt bistånd
• Hemlöshet – finansierar kostnader för boende för hemlösa (kostnader för ansökningar,
utredning och förebyggande arbete finansieras inom nämndens ram)
• Statsbidrag flyktingar – en intäktsram där den statliga schablonersättningen för
flyktingmottagande redovisas. Dessa intäkter läggs till kommunens totala intäkter för
skatter och generella statsbidrag och är på så sätt en del av finansieringen av
kommunfullmäktiges kommunbidrag till nämnderna.
Nämnden har befriats från ansvar för ekonomiskt resultat för tre av ramarna:
ekonomiskt bistånd, hemlöshet och statsbidrag flyktingar. Resultatansvarsbefrielsen
innebär att nämnden inte ansvarar för det ekonomiska resultat som uppkommer under
året. Däremot har nämnden skyldighet att vidta åtgärder för att bedriva en
välfungerande och effektiv verksamhet inom tilldelad ekonomisk ram trots
resultatansvarsbefrielsen. Det formella ansvaret för uppkomna ekonomiska resultat
gäller dock endast nämndens ram (första punkten i listan ovan).
Tabellen nedan visar kommunbidraget per ekonomisk ram 2020 (inklusive
tilläggsbeslut fattade i kommunfullmäktige till och med april 2020):

Tabell 1 Kommunbidrag per ekonomisk ram hos arbetsmarknads- och socialnämnden

Ramen för statsbidrag flyktingar omfattar enbart intäkter i form av vissa riktade
statsbidrag som kommunen får för mottagande av nyanlända. Dessa intäkter läggs till
kommunens totala intäkter för skatter och generella statsbidrag och är på så sätt en del
av finansieringen av kommunfullmäktiges kommunbidrag till nämnderna.
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Arbetsmarknads- och socialnämnden har därmed ingen nyttjanderätt för dessa
intäkter, utan har endast ansvar att administrera de intäkter som kommer in, följa upp
att Malmö stad får rätt intäkter från Migrationsverket samt lämna uppföljning och
prognoser inom ramen för stadens budget- och uppföljningsprocess.

Tabellen nedan sammanställer de budgetavvikelser som arbetsmarknads- och
socialnämnden har redovisat för åren 2017–2019 samt prognostiserat för 2020 (Enligt
Ekonomisk prognos 2020):

Tabell 2 Kommunbidrag och budgetavvikelse per ekonomisk ram hos arbetsmarknads- och socialnämnden.
Utfall för 2017-2019 samt prognos enligt Ekonomisk prognos för 2020.

I samband med att arbetsmarknads- och socialnämnden bildades den 1 maj 2017
fördes inte bara budget över från de verksamheter som den nya nämnden tog över
utan också de ekonomiska resultat som uppkommit under året fram till
övergången. Nämnden hade därmed redan från början med sig budgetunderskott.
Samtidigt sågs stora möjligheter för den nya organisationen att ta ett samlat grepp om
verksamheten och på sikt uppnå synergieffekter och kostnadseffektiviseringar.
Inför 2018 tilldelades nämnden knappt 55 miljoner kronor i förstärkt ram, utöver
kompensation för demografiska effekter och beräknade kostnadsökningar (index), och
hemlöshetsramen förstärktes på samma sätt med 50 miljoner kronor. Ramen för
ekonomiskt bistånd sänktes dock med 50 miljoner kronor med hänvisning till
förväntad effektivisering genom den nya organisationen. Inför 2019 utökades
nämndens ram med drygt 40 miljoner kronor, utöver demografi och indexuppräkning,
medan ramarna för hemlöshet och ekonomiskt bistånd sänkte med 30 miljoner kronor
respektive 110 miljoner kronor. Mer om utvecklingen av ramen för ekonomiskt
bistånd finns nedan under särskilt avsnitt.
Tabellen ovan visar ett underskott för nämndens ram 2019 på 122 miljoner kronor.
Det underliggande underskottet var dock större än så, på närmare 230 miljoner
kronor. Förklaringen till det är den eftersläpning i Migrationsverkets behandling av
statliga ersättningar för det stora flyktingmottagandet i Sverige under 2015 och 2016
som ledde till att intäkter motsvarande 108 miljoner kronor för mottagandet under
2015-2016 påverkade det ekonomiska resultatet för 2019.

Malmö stad har en decentraliserad styrmodell där ansvar för verksamhet och resurser
till stor del är fördelat till nämnderna. Kommunfullmäktige har dock ansvaret för
kommunens övergripande ekonomi och för att kommunen klarar balanskravet, vilket
innebär att eventuella underskott som uppkommer måste återställas inom en
treårsperiod. I sin budget fördelar kommunfullmäktige merparten av tillgängliga
resurser till nämnderna, vilket innebär att nämndernas budgetföljsamhet är viktig för
att kommunen totalt sett ska hålla sin budget. En väl fungerande uppföljning och
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prognosmetodik i nämnderna är därmed en förutsättning för att upprätthålla en
hållbar ekonomisk utveckling i kommunen. Prognoser av god kvalitet ger nämnderna
underlag för korrigerande beslut vid befarade budgetavvikelser. Genom
återkommande uppföljningsrapporter under året (Ekonomisk prognos och Delårsrapport)
har nämnderna möjlighet att till kommunfullmäktige överlämna analyser och
information om sin ekonomi, verksamhet och måluppfyllelse.
Under 2019 prognostiserade arbetsmarknads- och socialnämnden underskott i såväl
Ekonomisk prognos som Delårsrapport för samtliga ramar utom statsbidrag flyktingar. De
prognostiserade underskotten ökade mellan rapporttillfällena. Nämndens årsbokslut
för 2019 visade dock på ännu större underskott än tidigare prognostiserat. Vid sidan
av de formella rapporterna från nämnden till kommunstyrelsen arbetar Malmö stad
efter ett signalsystem på tjänsteperson-nivå, där förvaltningarna informerar
stadskontoret om större förändringar. Under hösten 2019 fortsatte arbetsmarknadsoch socialförvaltningen att signalera ökande underskott. Tabellen nedan visar hur det
bedömda helårsutfallet per ekonomisk ram förändrats mellan rapporttillfällen.

Tabell 3 Prognossäkerhet avseende arbetsmarknads- och socialnämndens ekonomiska ramar under 2019

I Malmö stad finns en historik av en god budgetföljsamhet i nämnderna vilket innebär
att man också vid befarade underskott arbetar hårt för att motverka dem, vilket
påverkar hur prognoserna utvecklas under året. Nämnder med överskott kan ofta tona
ner dem under våren eftersom nämnden vill avvakta kostnadsutvecklingen för att se
om pengarna behövs för att finansiera oförutsedda kostnader. Vartefter året passerar
kan överskott komma att öka om inga oförutsedda kostnader uppkommer. Nämnder
med befarade underskott har en skyldighet att arbeta med åtgärder för att komma i
ekonomisk balans. Om det under året visar sig att vidtagna åtgärder inte får önskad
effekt på kort sikt (under innevarande år) kan ett underskott i slutändan bli större än
tidigare aviserat.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har tidigt under året prognostiserat underskott
på en lägre nivå för att sedan signalera underskott på en högre nivå när
kostnadsökningarna trots vidtagna åtgärder har fortsatt. Under 2019 har nämnden vid
ett flertal tillfällen behandlat åtgärdsplaner som totalt beräknats ge mer än
100 miljoner kronor i kostnadsminskningar och som vid årets slut visats ge effekt på
totalt 84 miljoner kronor. Samtidigt kan konstateras att tydligare signaler från
arbetsmarknads- och socialnämnden tidigare under året hade gett kommunfullmäktige
större möjligheter att agera.

Budgetunderskottet avseende ekonomiskt bistånd uppkom långt innan
arbetsmarknads- och socialnämnden övertog ansvaret för denna verksamhet och
ekonomiska ram. Storleken på ramen för ekonomiskt bistånd har varit föremål för
politiska prioriteringar sedan flera år tillbaka. Här analyseras hur budgeterad ram och
faktiskt utfall för totala kostnader utvecklats över tid, sedan 2006. Figur 1 nedan visar
de totala kostnaderna för ekonomiskt bistånd samt budgeterad ram för hela perioden
2006-2019.
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Figur 1 Totala kostnader och total budget för ekonomiskt bistånd

Den årliga kostnadsutvecklingen för kostnaderna för försörjningsstöd visas i Figur 2
nedan. Kostnadsökningstakten är högre under den tidigare delen av perioden, 20062014, och lägre under den senare delen av perioden, 2015-2018. Under 2019 blev
ökningstakten återigen högre och kostnaderna ökade med totalt 8 procent eller
84 mnkr i förhållande till föregående år.

Figur 2 Årlig kostnadsutveckling avseende ekonomiskt bistånd i förhållande till föregående år

De totala kostnaderna och budgetavvikelsen för ekonomiskt bistånd påverkas av flera
faktorer såsom utvecklingen av riksnorm för ekonomiskt bistånd,
befolkningsutveckling och utvecklingen av antalet hushåll som mottar bistånd. Under
perioden 2006-2019 var den genomsnittliga befolkningsökningen 1,9 procent per år
och totalt 25 procent. Den allmänna prisutvecklingen i samhället, som delvis påverkar
riksnormen, var 18 procent5 för hela perioden. Under samma period ökade
kostnaderna för försörjningsstöd med 79 procent. Det är framför allt under perioden
2009-2014 som kostnadsökningen har varit högre än vad som motiveras av
befolkningsutveckling och prisutveckling.
En del av kostnadsökningen beror på hur det genomsnittliga antalet hushåll med
ekonomiskt bistånd förändrats över tid. Under perioden 2006-2014 ökade antalet
hushåll med cirka 45 procent, från i genomsnitt 6 700 hushåll 2006 till 9 800 hushåll
2014. Under perioden 2015-2018 minskade istället det genomsnittliga antalet hushåll
med drygt 5 procent.
5

Beräknad utifrån årsmedeltal för konsumentprisindex (KPI)
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Under 2019 blev ökningstakten återigen högre och kostnaderna ökade med totalt
8 procent eller 84 mnkr. Under detta år ökade det genomsnittliga antalet hushåll med
knappt 1 procent i förhållande till 2018. Arbetsmarknads- och socialnämnden
förklarar i sin årsanalys för 2019 att kostnadsökningen det året bland annat beror på
höjd riksnorm, ökad arbetslöshet och förändringar i den statliga arbetsmarknadspolitiken samt högre boendekostnader för hushållen.
Avvikelsen mot budget för ekonomiskt bistånd varierade mellan +48 mnkr 2006 och 199 mnkr 2019, motsvarande +7 procent och -22 procent, vilket visas i Figur 3 och
Figur 4 nedan. Den genomsnittliga årliga budgetavvikelsen var -7 procent. Den
långsammare kostnadsutvecklingen under den senare delen av perioden, 2015-2018,
innebar att budgetavvikelsen under de åren var lägre än tidigare. Dock sticker 2019 ut
med en kraftigt ökad budgetavvikelse till följd av att kommunfullmäktige det året
sänkte ramen med 110 mnkr samtidigt som kostnaderna ökade väsentligt, vilket
beskrivits ovan.

Figur 3 Årlig budgetavvikelse avseende totala kostnader för ekonomiskt bistånd

Figur 4 Årlig procentuell budgetavvikelse avseende totala kostnader för ekonomiskt bistånd

I denna rapport följer analyser av vad som kan vara bakomliggande orsaker till
kostnadsutvecklingen för ekonomiskt bistånd. Därför analyseras orsakerna inte
närmare i detta avsnitt.
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Malmö var den kommun i riket som betalade ut mest i ekonomiskt bistånd per
invånare 2018, och även den kommun som använde störst andel av de totala
driftkostnaderna till ekonomiskt bistånd. Av de socioekonomiskt liknande
kommunerna återfanns fem av de sju bland de tio kommuner i riket som
betalade ut mest per invånare.
I det här avsnittet jämförs kostnader för arbetsmarknads- och socialnämnden,
ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder med andra kommuner, i första hand
med de socioekonomiskt mest lika, men även med samtliga 290 kommuner.
Jämförelser med andra kommuner är intressanta eftersom kommunerna i grunden har
samma uppdrag och följer samma lagstiftning. Där det finns skillnad i kostnader finns
det därför anledning att reflektera över och analysera skillnader i bakomliggande
faktorer och i vilken mån kommunen har rådighet över dessa. Exempelvis påverkar
befolkningens ålderssammansättning, arbetslöshet, ohälsotal och bostadsmarknad
förutsättningarna för att bedriva verksamheten och därmed även dess kostnader. Även
kommunens styrning, prioritering mellan verksamheter, val av arbetsmetoder och
ambitionsnivåer har betydelse.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har endast haft ansvar för verksamheterna sedan
maj 2017, men jämförelserna nedan avser en längre tid tillbaka (från och med 2009).
Anledningen till att jämförelsen görs för en längre tidsperiod är för att visa att den
kostnadsutveckling som arbetsmarknads- och socialnämnden nu har ansvar för har
pågått under en längre tid.

Siffrorna i jämförelserna är hämtade ur Kolada.6 Utgångspunkt för jämförelsen är
Räkenskapssammandraget (RS), som är en årlig insamling av ekonomiska uppgifter
från samtliga kommuner. Syftet med RS är att på kommun och riksnivå få en
tillförlitlig information om kommunernas ekonomi, både nuläge och utveckling. RS
har stor betydelse för olika användningsområden på nationell, internationell och
kommunal nivå och är lagstadgad.7
Arbetsmarknads- och socialnämndens kostnader fördelas i RS på individ- och
familjeomsorg, flyktingmottagande och arbetsmarknadsåtgärder. Kostnaderna för
individ- och familjeomsorgsverksamheten fördelas på fem delområden:
•
•
•
•
•

Barn- och ungdomsvård
Missbrukarvård vuxna
Ekonomiskt bistånd
Familjerätt och familjerådgivning
Övrig vuxenvård

I RS görs fördelning av gemensamma kostnader till respektive delverksamhet. Det
handlar om kostnader på såväl förvaltningsnivå som kommuncentral nivå. Exempelvis
fördelas kostnader för gemensam administration och ej direktfördelade kostnader för
IT-system. Detta innebär att kostnaderna i RS inte rakt av kan jämföras med Malmö
stads interna kostnadsredovisning, men RS ger en god bild för jämförelser med andra
kommuner och för att se hur kostnaderna fördelas mellan delverksamheterna.
Se vidare om Kolada i avsnittet Statistiska källor.
Uppgifter från Statistiska Centralbyrån, SCB: https://www.scb.se/lamnauppgifter/undersokningar/rakenskapssammandrag-for-kommuner/.
6
7
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Sammanfattningsvis kan sägas att Malmö är den kommun i Sverige som har de högsta
kostnaderna, räknat som andel av de totala kostnaderna, som avser individ- och
familjeomsorg. Fördelat på delverksamheter är det ekonomiskt bistånd och boende
för hemlösa som sticker ut med höga kostnader, medan Malmös kostnader för barnoch ungdomsvård är relativt låga jämfört med socioekonomiskt liknande kommuner.

Malmö stad lägger mest pengar, räknat per invånare, på individ- och familjeomsorg av
alla kommuner i Sverige. Skillnaden är störst inom ekonomiskt bistånd, följt av
övrig vuxenvård, där boende för hemlösa utan missbruksproblem och psykiska
problem ingår.
Ett nyckeltal i Kolada är Kostnad för individ- och familjeomsorgen, andel av total driftskostnad
(%)8. Total driftskostnad avser alla kostnader för den verksamhet som kommunen
definierat som sin och som riktar sig till den egna befolkningen.9

Figur 5 Kostnad för individ- och familjeomsorg, andel av total driftskostnad (%). Källa: Kolada.

Sedan 2009 har skillnaden mellan Malmös andel av kostnader som används för
individ- och familjeomsorg ökat, både jämfört med genomsnittet för samtliga
kommuner och jämfört med socioekonomiskt liknande kommuner. Den
genomsnittliga andelen i samtliga svenska kommuner ökade under de tio åren med
0,3 procentenheter, från 5,7 till 6,0 procent. Andelen socioekonomi i liknande
kommuner var densamma, 9,9 procent, både 2009 och 2018. Under samma tidsperiod
steg Malmös andel med 2,6 procentenheter, från 10,9 procent 2009 till 13,5 procent
2018.
En jämförelse mellan Malmö och de socioekonomiskt liknande kommunerna visar att
utvecklingen har varierat mellan olika kommuner. Den genomsnittliga andelen i
kommunerna var 9,9 procent såväl 2009 som 2018. Andelen ökade, förutom i Malmö,
Individ- och familjeomsorgens (inkl. familjerätt och familjerådgivning) bruttokostnad minus
interna intäkter och försäljning till andra kommuner och region, dividerad med totala
driftkostnaden för kommunen multiplicerat med 100. Källa: Kolada, nyckeltal N 30100.
9 Den verksamhet som kommunen definierat som sin och som riktar sig till den egna
befolkningen benämns det egna åtagandet i definitionen till räkenskapssammandraget. Kostnad
för det egna åtagandet är synonymt med total driftskostnad, och räknas fram genom att från
bruttokostnaden dra bort interna intäkter (försäljning av verksamhet inom den egna
kommunen) och försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting/regioner. Källa:
Räkenskapssammandraget 2018 – Instruktioner, SCB.
8
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i Eskilstuna (0,1 procentenheter), Helsingborg (0,2 procentenheter) och Landskrona
(0,7 procentenheter), medan den minskade i Burlöv (-0,9 procentenheter) och
Södertälje (-1,4 procentenheter). Norrköping hade lika stor andel 2009 som 2018, och
för Göteborg saknas av okänd anledning uppgift för 2009 i Kolada. Jämfört med 2010
har dock andelen minskat med 2,1 procentenheter i Göteborg, från 13,3 procent till
11,2.

Figur 6 Kostnad för individ- och familjeomsorgen, andel av total driftskostnad (%) i socioekonomiskt liknande
kommuner. Källa: Kolada.

Som beskrivits ovan delas kostnaderna för individ- och familjeomsorg i fem
verksamhetsdelar. En jämförelse av Nettokostnad individ- och familjeomsorg, kr/invånare 10
visar på skillnader mellan Malmö och jämförda kommungrupper.

Nettokostnad för individ- och familjeomsorg, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med
nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser vård för vuxna med
missbruksproblem, barn- och ungdomsvård, övrig vuxenvård, ekonomiskt bistånd samt
familjerätt och familjerådgivning. Avser samtlig regi. Källa: Kolada, nyckeltal N30005.
10
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Figur 7 Nettokostnad individ- och familjeomsorg, kr/invånare. Källa: Kolada.

Siffrorna framgår av nedanstående tabell.

Tabell 4 Fördelning av nettokostnad per invånare 2018 för individ-och familjeomsorgens delverksamheter.

De områden där Malmö skiljer sig jämfört med liknande kommuner, och även riket
(samtliga kommuner) är ekonomiskt bistånd, övrig vuxenvård samt barn och
ungdomsvård. Övrig vuxenvård avser till största delen hjälp med boende för personer
som inte har missbruksproblem eller sociala problem, det vill säga det som brukar
benämnas strukturellt hemlösa.

Malmö var den kommun i riket som betalade ut mest i ekonomiskt bistånd per
invånare 2018, och även den kommun som använde störst andel av de totala
driftkostnaderna till ekonomiskt bistånd.
Kostnaden för ekonomiskt bistånd består dels av utbetalningarna och dels av
kostnader för utredning, administration och utbetalning. Under 2018 kostade
utbetalningarna 3 061 kr/invånare i Malmö och utredningar mm. 725 kr/invånare11.

Totalt blir detta 3 786 kr/invånare, vilket är något högre än den nettokostnad på
3 672 kr/invånare som visas i Tabell 4. Anledningen är att fördelningen på utbetalningar å ena
sidan och utredningar mm å andra sidan, i RS endast redovisas som vad som kallas för kostnad
för eget åtagande. I den siffran har intäkter från Malmöbor (återbetalningar etc.) inte räknats
av, vilket har gjorts i nettokostnader.
11
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I den del som avser utbetalt ekonomiskt bistånd var Malmö den kommun i Sverige
som betalade ut mest per invånare 2018.

Tabell 5 Utbetalt ekonomiskt bistånd i kronor per invånare 2018. Källa: Kolada.

Av de socioekonomiskt liknande kommunerna återfanns fem av de sju bland de tio
kommuner i riket som betalade ut mest per invånare. Skillnaden mellan Malmö och
Norrköping, de socioekonomiskt liknande kommuner med högst kostnad per
invånare, var 1 172 kr/invånare. Jämfört med de övriga socioekonomiskt liknande
kommunerna blir kostnadsskillnaderna ännu större.
När det flesta kommunerna, inklusive de socioekonomiskt liknande, rapporterat för
2019 visar det sig att Filipstad har den största kostnaden per invånare. Skillnaden
mellan Malmö och liknande kommuner, riket som helhet och genomsnittet i alla
kommuner, har dock ökat. I de socioekonomiskt liknande kommunerna minskar
kostnaden i fyra och ökar i tre liksom i Malmö. Utredningens jämförelser utgår även
fortsättningsvis från 2018 då alla kommuner ännu inte rapporterat in data för 2019.12
Figuren nedan visar att skillnaden mellan Malmö och övriga socioekonomiskt liknande
kommuner ökar över tid och att skillnaden 2018 mellan Malmö och Norrköping var
större än skillnaden mellan Norrköping och Burlöv.

12

Kontroll i Kolada 29 juni 2020.
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Figur 8 Utveckling av utbetalt ekonomiskt bistånd kr/invånare 2009-2018 i socioekonomiskt liknande
kommuner (Malmö). Källa: Kolada.

Södertälje hade 2012 högst kostnad per invånare för utbetalt ekonomiskt bistånd i
riket. Från 2012 till 2015 sänktes kostnaden med nästan 25 procent trots att
arbetslösheten ökade med 1,7 procentenheter under samma period.

Figur 9 Jämförelse mellan Malmö stad och Södertälje kommun avseende utbetalt ekonomiskt bistånd och
arbetslöshet. Källa: Kolada.

Södertälje kommun har bedrivit ett arbete med att förbättra sin myndighetsutövning
kopplat till utbetalning av ekonomiskt bistånd under senare år. Kommunen menar att
detta har resulterat i att utbetalningarna minskat kraftigt.13
Den totala kostnaden för ekonomiskt bistånd beror dels på hur många
hushåll/invånare som erhåller bistånd och dels på utbetalningarnas storlek. Andel
invånare i befolkningen i Malmö som mottog ekonomiskt bistånd minskade något
mellan 2009 och 2018 (från 9,1 % till 8,9 %).14 I socioekonomiskt liknande kommuner
minskade andelen mer, från 8,2 procent 2009 till 5,6 procent 2018, och i riket som
helhet från 4,5 procent till 3,9 procent.
Det genomsnittliga utbetalda beloppet per hushåll och år ökar i såväl Malmö som i
socioekonomiskt liknande kommuner och i riket som helhet. Detta beror till stor del
https://www.sodertalje.se/nyheter/farre-far-ekonomiskt-bistand-tack-vare-forbattradmyndighetsutovning/
14 Lägre andel men fler i antal. Malmös befolkning ökade mellan 2009 och 2018 med
16 procent och antal invånare med ekonomiskt bistånd med 13 procent under samma period.
13
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på den allmänna prisutvecklingen i samhället.15 Skillnaden i ökningstakt i Malmö
gentemot de socioekonomiskt liknande kommunerna är relativt liten över
tioårsperioden. Mellan 2009 och 2013 var ökningen större i de socioekonomiskt
liknande kommunerna (15 % jämfört med Malmös 8 %), medan den var större i
Malmö mellan 2013 och 2018 (13 % i socioekonomiskt liknande och 23 % i Malmö).
Genomsnittlig utbetalning per hushåll och år påverkas både av hushållsstorlekar och
av genomsnittlig tid under vilken hushållen erhåller bistånd. Skillnaden mellan Malmö
och de socioekonomiskt liknande kommunerna berodde i högre grad på längre
genomsnittliga biståndsperioder i Malmö än på skillnader i hushållsstorlekar.16

Figur 10 Andel invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd samt utbetalt ekonomiskt
bistånd per hushåll. Källa: Kolada.

Sammanfattningsvis ökar Malmös kostnad för ekonomiskt bistånd mer till följd av
större utbetalningar per hushåll och år än till följd av ökning av antal mottagare. De
ökande skillnaderna i total kostnad jämfört med socioekonomiskt liknande kommuner
beror i första hand på att andelen i befolkningen som erhåller ekonomiskt bistånd
minskat snabbare i dessa än i Malmö.
I den del som avser kostnad för utredning, administration och utbetalning var Malmös
kostnad 725 kr/invånare 2018. Detta är den högsta kostnaden bland
jämförelsekommunerna. I riket fanns dock tolv kommuner som hade en högre
kostnad per invånare.

Utbetalt ekonomiskt bistånd per mottagarhushåll och år ökade 32 procent mellan 2009 och
2018. Den allmänna prisutvecklingen i samhället, beräknad utifrån årsmedeltal för
konsumentprisindex (KPI), var 10 % under perioden.
16 Källa: Socialstyrelsen.
15
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Figur 11 Utveckling av kostnad övrigt ekonomiskt bistånd (ej utbetalt ekonomiskt bistånd), kr/invånare.
Källa: Kolada.

Skillnaden gentemot Södertälje, som i denna del haft väsentligt högre kostnader än
Malmö under tidigare år, var 4 kr 2018.

Figur 12 Kostnader för utredning och administration för ekonomiskt bistånd i förhållande till utbetalt. Källa:
Kolada.

Malmö har under senare år varit den av jämförelsekommunerna som haft lägst
kostnad för utredning och administration avseende ekonomiskt bistånd i förhållande
till hur mycket som betalats ut.
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Malmö var också den kommun i riket där störst andel av de totala driftkostnaderna17
(4,5 procent) avsåg utbetalt ekonomiskt bistånd 2018. Detta är en avsevärt större
andel än i socioekonomiskt liknande kommuner där genomsnittet var 2,5 procent.
Genomsnittet i samtliga landets kommuner var 1,1 procent. Preliminära siffror för
2019 visar att Malmös andel, liksom genomsnittet i samtliga kommuner, ökar
marginellt jämfört med 2018, medan den minskar något i socioekonomiskt liknande
kommuner.

Tabell 6 Utbetalt ekonomiskt bistånd som andel av total driftskostnad 2018. Källa: Kolada och SCB.

Utvecklingen över tid visar att Malmös andel varit störst åtminstone sedan 2014.
(Siffror före 2014 finns inte lätt tillgängliga). Andelen av kommunernas medel som
används för ekonomiskt bistånd har minskat sedan 2014 såväl i Malmö som i
kommunsektorn i stort.

Den verksamhet som kommunen definierat som sin och som riktar sig till den egna
befolkningen benämns det egna åtagandet i definitionen till räkenskapssammandraget. Kostnad
för det egna åtagandet är synonymt med total driftskostnad, och räknas fram genom att från
bruttokostnaden dra bort interna intäkter (försäljning av verksamhet inom den egna
kommunen) och försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting/regioner. Källa:
Räkenskapssammandraget 2018 – Instruktioner, SCB.
17
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Figur 13 Utbetalt ekonomiskt bistånd som andel av total driftskostnad. Källa: Kolada.

Malmös kostnader för arbetsmarknadsåtgärder var i nivå med genomsnittet bland de
socioekonomiskt liknande kommunerna 2018, räknat som total kostnad per invånare
18–64 år.18 Siffrorna säger inte något om hur många som har fått hjälp eller hur
effektiva åtgärderna har varit, det vill säga hur stor andel av deltagarna som har blivit
självförsörjande till följd av åtgärderna. Tillgänglig statistik för att göra sådana
jämförelser är inte tillräckligt utvecklad för att det ska gå att dra slutsatser.

Figur 14 Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kronor per invånare 18-64 år. Källa: Kolada.

Eftersom Malmöbor som mottar ekonomiskt bistånd är den viktigaste målgruppen för
kommunala arbetsmarknadsåtgärder kan det vara relevant att jämföra kostnaderna för
arbetsmarknadsåtgärder med kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd. Även här
används åldersintervallet 18–64 år. Jämförelsen visar att Malmö var den av de
socioekonomiskt liknande kommunerna som använde minst resurser för
arbetsmarknadsåtgärder i förhållande till utbetalt ekonomiskt bistånd. Kostnaderna för

18

Åldersintervallet 18–64 år är valt för att spegla de mest relevanta åldersgrupperna.
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Malmös arbetsmarknadsåtgärder motsvarade 19 procent av stadens kostnader för
utbetalt ekonomiskt bistånd år 2018.

Figur 15 Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kronor per invånare 18-64 år, i förhållande till kostnad för
utbetalt ekonomiskt bistånd, kronor per invånare 18-64 år (procent). Källa: Kolada.
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Arbetsmarknads- och socialnämnden bildades 2017 och har sedan dess vidtagit
åtgärder för att minska kostnaderna och öka effektiviteten för verksamheten.
Den genomlysning som förvaltningen gjorde 2018 och som utredningen tagit
del av visade att det fanns brister i kunskapen om ekonomiska styrprinciper
men också att tjänstepersonerna har en stor tilltro till den nya organisationen.
Vidare visade genomlysningen, liksom de granskningar stadsrevisionen gjorde
2019, att förbättrade kontroller behövs avseende ekonomiskt bistånd.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har ett pågående förbättringsarbete
för att på ett mer adekvat sätt kunna nyttja den egna verksamhetsstatistiken till
uppföljningar och planering av verksamheten. Likaså anställer förvaltningen i
skrivande stund två personer i syfte att förebygga bidragsbrott.

Med anledning av ekonomiska utmaningar inom arbetsmarknads- och
socialförvaltningens verksamheter gjorde förvaltningen tillsammans med
stadskontoret hösten 2018 en genomlysning av ekonomistyrningen. Syftet var att ta
fram underlag som ger förvaltningen möjlighet att utveckla och stärka
verksamhetsutvecklingen genom en tydlig ekonomistyrning. Utredningen har med
anledning av ekonomistyrningsrapporten ställt ett antal uppföljningsfrågor till
arbetsmarknads- och socialförvaltningen då verksamhetens lednings- och
styrningsfunktioner är av betydelse för utredningens uppdrag.
Arbetsmarknads- och socialnämnden består till stor del av verksamheter som är
lagstyrda och en stor del av nämndens kostnader drivs av dagliga biståndsbeslut i
verksamheten. Att kostnaderna drivs av dagliga biståndsbeslut innebär att det finns en
nära koppling mellan den ekonomiska styrningen och verksamhetsstyrningen inom
nämndens verksamheter.
I genomlysningens slutsatser framgår att det i förvaltningen finns brister
i kunskapen om ekonomiska styrprinciper och att det finns olika uppfattningar och en
otydlighet kring vem som har ansvar och befogenheter. Det finns också bland
cheferna olika uppfattningar av i vilken utsträckning lagstiftning, riktlinjer, kulturen
eller den enskilda handläggaren styr beslutsfattandet.
Intervjupersonerna19 i genomlysningen sätter en stor tilltro till den nya organisationen
på sikt. Genomgående nämns större helhetssyn och större möjligheter att göra
fördjupade analyser och därmed snabbare få syn på brister.
I arbetsmarknads- och socialnämnden ledningssystem står att läsa att alla chefer i
arbetsmarknads- och socialförvaltningen ska skapa förutsättningar för medarbetarna
att arbeta med grunduppdraget, att den goda kvaliteten sker i mötet med brukaren och
att organisationskulturen är avgörande för kvaliteten.20 Vad som är en verksamhets
kultur och hur den styr personalens agerande är svårt att fastställa. Socialtjänstlagen är
dessutom en ramlag vilket gör att tolkningsutrymmet för den enskilda handläggaren är
långtgående.

I genomlysningen framkom att det finns bristande kunskaper kring ekonomi och
kopplingen mellan ekonomi och verksamhetsstyrningen. Under 2018 arbetade
19
20

14 tjänstepersoner med olika befattningar.
Arbetsmarknads- och socialnämnden (20-01-31) Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
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arbetsmarknads- och socialnämnden dels med budgetramen som nämnden tilldelats
och dels med en behovsbudget. Behovsbudgeten räknades fram genom att
avdelningscheferna gjorde en bedömning av de resurser som skulle behövas, med
utgångspunkt i befintlig kostnadsnivå och med en bedömning av förändrade
kostnader under budgetåret. Detta arbetssätt bedöms, i genomlysningen, ha lett till en
otydlighet i styrningen och en risk att den ena budgeten uppfattas som ledningens
orealistiska budget och den andra som verksamhetens mer rimliga budget.
Förvaltningen bedömer inte att detta arbetssätt har varit kostnadsdrivande då det
endast pågick under 2018. Förvaltningen arbetar nu med en ny
resursfördelningsmodell som en del av arbetet med ny organisation under våren 2020.
Ett förslag har utarbetats men inte beslutats när denna utredning skrivs.

Verksamheten styrs främst av lag och föreskrift. Ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete21 är en föreskrift som ska tillämpas i arbetet med att systematiskt och
fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Arbetsmarknads- och
socialnämnden har ett ledningssystem som fyller kraven från Socialstyrelsen men i
genomlysningen framkommer att det är olika hur delegationsordningen22 och
riktlinjerna tillämpas och därför hur de styr i praktiken.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har, i jämförelse med Göteborg och Södertälje,
en mer långtgående delegation för beslut utöver kommunens skyldigheter. Till
exempel är delegaten i Malmö för att bevilja bistånd utöver kommunens skyldigheter23
förste socialsekreterare. I Göteborg är det individutskottet och i Södertälje är det
myndighetschefen eller utskottet. Arbetsmarknads- och socialnämndens
delegationsordning är nära kopplad till riktlinjerna för dessa beslut. Besluten är
delegerade till förste socialsekreterare men kräver att det finns skrivningar i riktlinjerna
som stödjer besluten. Förste socialsekreterare kan alltså inte på egen hand bevilja
biståndet om det inte finns skrivningar om detta i riktlinjerna som är beslutade av
nämnden. Vidare har förvaltningen en beslutad vägledning inom verksamhetsområdet
ekonomiskt bistånd som ska fungera som ett stöd vid bedömning om ekonomiskt
bistånd. Nyanställda inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen får endast en
mycket begränsad delegation till en början.
Månadsrapporterna i Koll nämns av arbetsmarknads- och socialförvaltningens enhetsoch avdelningschefer som ett bra verktyg i verksamhetsuppföljningen. Jämförelser
görs mellan avdelningarna. Genomlysningen visar att det finns kunskap om den egna
verksamheten men bristande kunskap om den ekonomiska situationen för nämnden
som helhet och för kommunen. Det upplevs svårt att göra prognoser då
verksamheten kan påverkas snabbt av förändringar i omvärlden. Flyktingströmmar
och nya gymnasielagen är sådana exempel. Detta nämns i intervjuerna som ett
förbättringsområde.

Socialstyrelsen har beslutat om föreskriften SOSFS 2011:9. Föreskrifter är bindande regler
medan allmänna råd är generella rekommendationer för hur lagar, förordningar och
föreskrifter kan eller bör tillämpas.
22 Definition av delegat och delegering: Delegering innebär överlåtande av en beslutsfunktion,
vilket betyder att delegaten – den som fått rätten att fatta ett visst beslut – inträder i nämndens
ställe. Den som fattar ett beslut måste ta reda på om det finns tillräckliga medel för de
kostnader som beslutet kan ge. Beslutsfattaren ska också försäkra sig om att det finns
tillräckligt med resurser för att beslutet ska kunna verkställas. Den som har fattat ett beslut
med stöd av delegation ska dokumentera detta i enlighet med gällande lagstiftning
23 4 kap. 2 § SoL.
21
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Arbetsmarknads- och socialnämnden rapporterar in till socialstyrelsens öppna
jämförelser och kommunal arbetsmarknadsstatistik. Arbetsmarknads- och
socialförvaltningen har sedan den bildades haft nämndsmål och indikatorer som syftar
till att mäta effektiviteten inom ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder.
Nämnden har följt upp andelen hushåll som avslutas till självförsörjning och avslut
från arbetsmarknadsåtgärder till arbete och studier. Nämnden har även följt
genomsnittlig biståndstid för långvariga biståndsmottagare.

I ekonomistyrningsrapporten bedömde projektgruppen att förbättrade kontroller
behövs avseende ekonomiskt bistånd. Stadsrevisorerna drog samma slutsatser vid sin
granskning av ekonomiskt bistånd 2019.24 Revisorernas granskning visade att
kontroller genomförs regelbundet men vilka kontroller och hur ofta de genomförs
skiljer sig åt mellan socialtjänstavdelningarna. Granskningen visar även att det inte
finns något strukturerat arbete med att förebygga och identifiera bidragsbrott. Det
genomförs inte några riktade kontroller mot riskområden där socialtjänsten misstänker
att bidragsbrott förekommer. Stadsrevisorernas granskning visade också att det finns
brister i bevakningen av att återbetalning av felaktigt utbetalt ekonomiskt bistånd och
bidrag med villkor om återbetalning sker i enlighet med beslut. Misstankar om
bidragsbrott polisanmäls inte alltid i enlighet med gällande lagstiftning.

Sedan arbetsmarknads- och socialförvaltningen avslutade den interna
genomlysningen i januari 2019 har arbetet med att följa upp genomlysningens
rekommendationer påbörjats. Nedan följer de åtgärder som förvaltningen vidtagit.

Förvaltningen genomför under första halvåret 2020 en omorganisation. Förvaltningen
tar bort geografiska avdelningar och organiserar förvaltningen utifrån
verksamhetsområden för att säkerställa likvärdig styrning och ledning. Förvaltningen
arbetar med en ny resursfördelningsmodell som är en del av arbetet med ny
organisation under våren 2020. Ett förslag har utarbetats men har inte, när denna
utredning skrivs, beslutats ännu. Det pågår också ett arbete med ett styrdokument för
samtliga chefer i form av uppdragsbeskrivningar i den nya organisationen vilket, när
det blir klart, syftar till att stärka styrningen av verksamheten. Förvaltningen har stärkt
arbetet för att öka prognossäkerheten. Ett statistikuppdrag har rapporterats till nämnd
och förvaltningsledningen. Det pågår ett arbete med att ta fram nya månadsrapporter i
nya Koll och att komplettera med produktionsmått som kopplas tydligare till det
ekonomiska resultatet.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen arbetar för att få en bättre koppling mellan
verksamhetsstatistik och ekonomi för att kunna göra fördjupade analyser av
kostnaderna och ge verksamheten möjlighet att bättre planera både kortsiktigt och
långsiktigt. Nyligen har en data scientist anställts vars arbetsuppgifter inkluderar att
genomföra fördjupade analyser i syfte att besvara frågor och ge information som ska
bistå verksamhetens utveckling. Vidare har arbetsmarknads- och socialförvaltningen
sett ett behov av ökad kostnadsmedvetenhet på socialsekreterare- och
sektionschefsnivå. Med bättre kontroll på kostnaderna på den nivå där beslut fattas
ökar både verksamhetens möjlighet för kostnadskontroll och verksamhetens kunskap
om vad som händer och varför. Ett digitalt stödsystem för sektionschefer skulle kunna
24

Granskning av ekonomiskt bistånd 2019 (Dnr SR -2019-82).

30

förbättra kostnadsmedvetenheten samt identifiera eventuella avvikande kostnader för
vidare granskning.

Inom ramen för digitaliseringsarbetet inom ekonomiskt bistånd har arbetsmarknadsoch socialförvaltningen arbetat med ett förändrat arbetssätt samt ett strukturerat
kontrollsystem. Enligt det nya kontrollsystemet kommer kontroller att göras vid
nybesök och vid särskilda tillfällen under året.25 Inom ramen för det förändrade
arbetssättet inom ekonomiskt bistånd är det beslutat att egenkontroll kommer att
utföras av sektionscheferna. Sektionscheferna säkerställer att ekonomiska
avstämningar har gjorts, vad som var utfallet av kontrollen samt om man följt rutinen
efter att en brukare fått en icke godkänd ekonomisk avstämning.26 I intern
kontrollplan 2020 ska denna egenkontroll granskas för att säkerställa följsamhet.27

Att uppbära ekonomiskt bistånd sker inte utan motprestation. Lag och rättspraxis
tydliggör vilka krav socialtjänsten kan ställa på den enskilde biståndsmottagaren när
arbetslöshet ligger bakom behovet av ekonomiskt bistånd. Arbetslöshet är det
vanligaste försörjningshindret för de personer som beviljas ekonomiskt bistånd i
Malmö och även om det finns annat försörjningshinder är avsaknad av arbete ofta en
del av personens aktuella situation. Arbetslösa personer som ansöker om ekonomiskt
bistånd måste stå till arbetsmarknadens förfogande.28 Socialtjänsten har rätt att kräva,
utifrån en individuell behovsbedömning, att den enskilde deltar i erbjuden
arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik, kompetenshöjande verksamhet,
arbetsrehabiliterande åtgärder, arbetssökarverksamhet samt grundutbildning i svenska
(SFI).
De krav som socialsekreteraren ställer och den planering mot självförsörjning som
socialsekreteraren och klienten kommer överens om dokumenteras i en
genomförandeplan som uppdateras minst var tredje månad. I kontakt med klienten
tydliggörs vilka krav som ställs för att rätt till bistånd ska föreligga och vad klienten
behöver göra fram tills nästa månad för att ha rätt till ekonomiskt bistånd. Vid behov
tas kontakt med arbetsförmedlare, arbetsmarknadssekreterare eller andra
samarbetspartners. Om en klient inte har följt den planering som är överenskommen
fattas beslut om avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har under våren 2020 tagit fram
en handlingsplan för att förebygga misstänkta bidragsbrott. Handlingsplanen syftar till
att identifiera nödvändiga aktiviteter och åtgärder som förvaltningen behöver
genomföra. Förvaltningen har samtidigt påbörjat arbetet med att mer aktivt och
systematiskt arbeta för att förbygga bidragsbrott. Bland annat har en rekrytering av två
tjänster som ska ansvara för att utreda ärenden som rör misstänkta bidragsbrott
påbörjats. En referensgrupp har startats som inventerar nuvarande arbetssätt och vilka
t.ex. inkomstdeklaration och kontroller av folkbokföringsregistret.
https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/verksamhet/socialtjanst-och-socialtarbete/ekonomiskt-bistand/forandrat-arbetssatt-for-ekonomisk-avstamning-och-struktureratkontrollsystem
27 Intern kontrollplan 2020, s.8f.
28 Att som biståndssökande stå till arbetsmarknadens förfogande innebär, på motsvarande sätt
som för arbetslösa personer som har rätt till ersättning från a-kassa, att personen ska; vara
oförhindrad att arbeta, vara aktivt arbetssökande, vara beredd att ta erbjudet lämpligt arbete,
vara inskriven på Arbetsförmedlingen och medverka till att det upprättas en individuell
handlingsplan i samråd med Arbetsförmedlingen.
25
26
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misstänkta bidragsbrott som uppmärksammas idag. I arbetet med att digitalisera
ekonomiskt bistånd ses regelverk över för att kunna möjliggöra automatiska
kontroller. Förvaltningen har också påbörjat ett arbete med att etablera samverkan
med relevanta aktörer och planerat för uppföljning av arbetet med misstänkta
bidragsbrott. Arbetet med att systematiskt och strukturerat hantera ärenden som rör
misstänkta bidragsbrott är en del av verksamhetsområdets åtgärdsplan och beräknas,
enligt arbetsmarknads- och socialförvaltningen, ha en ekonomisk effekt om cirka
30 miljoner kronor per år.
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Bostadsutgifter utgör en stor och ökande del av kostnaderna för ekonomiskt
bistånd. Hyreskostnaderna i Malmö är högst, och antalet personer som tillåts
bo per lägenhet är lägst, jämfört med övriga socioekonomiskt liknande
kommuner. Detta innebär att större hushåll i Malmö i genomsnitt måste bo i
en större lägenhet och därför får högre boendekostnader. Utredningen visar att
övervägande delen av de överstigande boendekostnader som beviljades 2019
gick till hushåll utan barn.
Höga boendekostnader påverkar arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter.
För att nämndens målgrupper ska kunna efterfråga bostäder krävs att det byggs
bostäder till rimliga priser för hushåll med låga inkomster samt större bostäder för
familjer med fem eller fler barn. Höga hyreskostnader, särskilt i nybyggnation, är en
orsak till att hushåll behöver bistånd och har svårigheter att uppnå egen försörjning.

Utbudet av hyresrätter till rimliga priser för hushåll med låga inkomster är av särskild
betydelse för arbetsmarknads- och socialnämndens målgrupper, då dessa grupper i
stor utsträckning saknar ekonomisk möjlighet att efterfråga andra typer av bostäder.
Jämfört med socioekonomiskt liknande kommuner har Malmö ett lågt och relativt
konstant antal bostäder med hyresrätt i förhållande till sin befolkning. Enbart Burlöv
har ett lägre antal hyresrätter.

Figur 16 Bostäder med hyresrätt, antal/1000 invånare. Källa Kolada.

År 2018 bodde 44 procent av de personer i Malmö som mottog ekonomiskt bistånd
minst tio månader under året i allmännyttans29 bostäder.30 Därmed har MKB, i kraft
av sin ställning som Malmös enda allmännyttiga bostadsbolag, stor betydelse för
boendesituationen bland arbetsmarknads- och socialnämndens målgrupper.
Hyreskostnaderna i Malmö är högst bland de socioekonomiskt jämförbara
kommunerna. En, av flera, bidragande faktorer till detta är andelen nyproduktion, och
dess bygg-, mark- och exploateringskostnader.
Allmännyttan är kommunala bostadsföretag över hela Sverige med uppgift att tillhandahålla
hållbara och prisvärda bostäder för alla
30 Källa: SCB (taget från filen Hyror ASF – sparad i teams)
29
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Figur 17 Årshyra kronor per kvadratmeter. Medelhyra i hyreslägenhet 2019. Källa: SCB.

Antalet personer som tillåts bo i en lägenhet påverkar också boendekostnaderna per
hushåll och därmed behovet av ekonomiskt bistånd. Allmännyttan i olika kommuner
tillåter olika många personer per rum. Sammanställningen visar att Malmö och
Landskrona tillåter två personer färre per lägenhet jämfört med Göteborg, Eskilstuna
och Södertälje. Detta innebär att större hushåll i Malmö i genomsnitt måste bo i en
större lägenhet och därför får högre boendekostnader, samtidigt som trångboddhet
och de risker som detta kan medföra minskar.

Tabell 7 Antal personer som tillåts bo i lägenhet. Källa: Sammanställning från hyresvärdarnas hemsidor.

Bostadsutgifter utgör en stor del av kostnaderna som hushåll ansöker om ekonomiskt
bistånd för. Under 2019 uppgick godkända boendekostnader inom ekonomiskt
bistånd till 634 miljoner kronor. Hur stor andel av det faktiskt utbetalade beloppet
som utgörs av boendekostnader är dock inte möjligt att redovisa på grund av
beräkningsmetoden för ekonomiskt bistånd.31 Under de senaste åren har
boendekostnader även bidragit till kostnadsökningen inom ekonomiskt bistånd.
Godkända boendekostnader ökade med 40 miljoner kronor mellan 2018 och 2019,
medan den totala utbetalade beloppet för ekonomiskt bistånd ökade med 83 miljoner
Beräkningen av ekonomiskt bistånd sker i två steg. I steg ett räknar socialsekreteraren ut det
totala beloppet hushållet har rätt till enligt norm. Samtliga utgiftsposter i ansökan inkluderas. I
steg två dras eventuella inkomster bort från det totala belopp som räknats fram. Därmed går
det att redovisa hur stor del av det godkända beloppet, men inte hur stor andel av det
utbetalade beloppet som utgörs av olika poster.
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kronor under samma period.32 Anledningen till att de godkända boendekostnaderna
ökade var dels att fler hushåll fick ekonomiskt bistånd för boendekostnader och dels
att det godkända beloppet för boendekostnader per hushåll ökade.
Om ett hushåll ansöker om ekonomiskt bistånd för hyror som överstiger högsta
godtagbara hyra beviljas skäligt rådrum i sex månader. Detta innebär att hushållet får
sex månader på sig att hitta ett billigare boende. Socialsekreterarna följer under
rådrumstiden upp att hushållet aktivt verkar för att hitta ett billigare boende eller på
annat sätt lösa sina dyra boendekostnader. Om hushållet inte har hittat något nytt
boende, men kan visa på att de har gjort allt de kan för att hitta ett alternativt och
billigare boende, finns det möjlighet att förlänga tiden. Enligt förvaltningen
dokumenteras beslut om rådrum inte helt konsekvent och därför ska en granskning
genomföras under våren 2020.
En analys av data från förvaltningens verksamhetssystem visar att arbetsmarknadsoch socialförvaltningen under 2019 godkände boendekostnader motsvarande 42
miljoner kronor som låg över högsta godtagbara hyra. Med godkännande avses här att
boendekostnaden har beaktats som godtagbar utgift i de ekonomiska beräkningar som
utgör del av utredningen som ligger till grund för beslut om bistånd.
Förvaltningen har under de senaste åren tagit särskild hänsyn vid bedömningen av rätt
bistånd för stora barnfamiljer, då det är svårt att hitta stora lägenheter till rimliga
kostnader. Samtidigt är det inte barnfamiljer som står för majoriteten av godkända
boendekostnader över norm. Strax under 60 procent av de godkända boendekostnaderna över högsta godtagbara hyra 33 avsåg hushåll utan barn. 37 procent avsåg
barnfamiljer med ett till tre barn.

Enligt Socialtjänstlagen34 ska barnets bästa särskilt beaktas vid alla åtgärder som rör
barn. Socialtjänstens stöd och insatser ska ha särskilt fokus på barn i familjer som levt
på låg ekonomisk nivå under en lång tid före ansökan om bistånd och familjer med
långvarigt biståndsmottagande. Insatserna ska syfta till att hjälpa föräldrarna till egen
försörjning, att säkerställa skälig levnadsnivå och att stärka skyddsfaktorer i barnens
utveckling. För att säkerställa att barnets livssituation och behov uppmärksammas vid
ansökningar om ekonomiskt bistånd ska barnets situation synliggöras.
En prövning av barnets bästa ska alltid göras i beslut som berör barn direkt, så som
hemutrustning, spädbarnsutrustning eller indirekt, så som hyresskuld, avslag på hela
ansökan eller rådrum. Detsamma gäller även vid ansökningar över norm. En sådan
prövning innebär att socialtjänsten utreder vilka konsekvenser ett beslut får för det
enskilda barnet genom att redovisa möjliga ställningstaganden för ett bifall eller avslag.
Att det finns barn i hushållet innebär därmed att bedömningarna, utifrån
barnperspektivet till viss del kommer att bli annorlunda än för ett hushåll utan barn.
I socialsekreterarens prövning av barnens bästa bedöms konsekvenserna på kort och
lång sikt samt eventuella kompensatoriska insatser, dessa är inte alltid förenliga med
varandra. Exempelvis gällande hyresnivåer ska barnens rätt till en trygg plats att växa
Inte heller i detta fall är det möjligt att redovisa hur stor del av ökningen i det faktiskt
utbetalade beloppet som utgörs av boendekostnader. Anledningen är densamma som beskrivs i
fotnot 48.
33 25 miljoner kronor.
34 1 kap. 2 § SoL, särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Ändring i
socialtjänstlagen om barnets bästa fördes in i socialtjänstlagen år 1998.
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upp på att väga tungt vid bedömningen. Hyran ska vara skälig för familjens storlek.
Här tas bland annat hänsyn till högsta godtagbara hyreskostnad men socialsekreteraren
förhåller sig även till andra principer, så som självförsörjningsuppdraget. Om
socialsekreteraren godkänner en hyra som är hög i förhållande till hushållets inkomster
försvåras hushållets möjligheter att bli självförsörjande. Detta är inte självklart
förenligt med barnens bästa då en av de starkaste skyddsfaktorerna är att ha
självförsörjande föräldrar.
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En stor andel av de hushåll som är berättigade till ekonomiskt bistånd har inga
eller otillräckliga ersättningar från statliga myndigheter. Utredningen visar att
Malmö, jämfört med övriga socioekonomiskt liknande kommuner, har en
relativt låg andel förvärvsarbetande, vilket med all sannolikhet ger
konsekvenser för det ekonomiska biståndet. Eftersom Malmö har en lägre
förvärvsfrekvens jämfört med de socioekonomiskt liknande kommunerna finns
det sannolikt fler personer som inte har tjänat in sin SGI35 och därför hamnar i
de lägre ersättningsnivåerna. En lägre ersättningsnivå leder till att mer betalas
ut i kompletterande försörjningsstöd.
Samtidigt menar utredningen att utmaningarna med otillräckliga statliga
ersättningar påverkar alla Sveriges kommuner, inte bara Malmö. Att statliga
ersättningar inte räcker till kan därmed förklara höga kostnader för kommunalt
bistånd generellt.
Cirka 60 procent 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 som beviljas ekonomiskt bistånd i Malmö, nästan 700 hushåll
(eller 800 vuxna personer), sjukskrivna med läkarintyg men utan att de får
någon ersättning från Försäkringskassan.
Figur 18 visar den huvudsakliga anledningen, det så kallade försörjningshindret, till
varför hushållet beviljats ekonomiskt bistånd. På denna detaljnivå finns inte tillgänglig
statistik för jämförelsekommunerna.

Figur 18 Andel hushåll per försörjningshinder. Källa: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har gjort en analys av beloppen som betalats
ut till hushåll med olika försörjningshinder för att uppskatta kostnaden för hushåll
som ansöker om ekonomiskt bistånd på grund av att andra ersättningar inte räcker
till. Resultaten redovisas i Tabell 8.

35

SGI: Sjukpenninggrundande inkomst.
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Tabell 8 Utbetalt ekonomiskt bistånd 2019, uppdelat på huvudsaklig anledning. Källa: Arbetsmarknads- och
socialförvaltningen.

Sammanlagt betalades 181 miljoner kronor ut till hushåll som hade otillräcklig
ersättning från andra socialförsäkringar och enbart behövde kompletterande
försörjningsstöd. 89 miljoner kronor betalades ut till hushåll som var sjukskrivna med
läkarintyg men som inte fick någon ersättning. Sammanlagt utgör detta strax över
25 procent av kostnaderna för de ekonomiska biståndet år 2019.

Avsnittet ovan visar statistik för Malmö, men det är även möjligt att göra jämförelser
med de socioekonomiskt liknande kommunerna för att se hur de statliga och
kommunala bidragen fördelar sig i kommunerna.
Figur 19 nedan visar att Malmö utmärker sig med en stor andel invånare som försörjs
genom ekonomiskt bistånd och, tillsammans med Södertälje och Göteborg, en liten
andel som får sin försörjning genom sjuk- och aktivitetsersättning.

Figur 19 Andel av befolkningen i åldrarna 20-64 år (omräknat till helårsekvivalenter) som försörjdes med
sociala ersättningar och bidrag, efter kommun, år 2019 (procent). Källa: Kolada.
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Sjukpenning samt sjuk- och aktivitetsersättning beräknas på den
sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) för personer som har arbetat. För personer
som inte har arbetat eller haft låga inkomster kan garantiersättning betalas ut som är
en lägre summa. Eftersom Malmö har en lägre förvärvsfrekvens (se Figur 25 nedan)
finns det sannolikt fler personer som inte har tjänat in sin SGI och därför får de lägre
ersättningsnivåerna. En lägre ersättningsnivå leder till att mer betalas ut i
kompletterande försörjningsstöd.
De statliga ersättningarna fördelas utifrån givna regler likartat för alla landets
kommuninnevånare, vilket talar för att de problem som uppstår på grund av att
ersättningarna är bristfälliga bör vara liknande för alla kommuner, givet liknande
förutsättningar i övrigt.
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Andelen av befolkningen som är i arbetsför ålder (20-64) är större i Malmö än i
socioekonomiskt jämförbara kommuner. Andelen fortsätter att öka, då en stor
del av stadens befolkningstillväxt sker i detta åldersspann. Det innebär att en
allt större del av Malmös befolkning tillhör den åldersgrupp som står för den
stora majoriteten av utbetalt ekonomiskt bistånd.
Malmö är även den av jämförelsekommunerna som har störst andel arbetslösa
utan ersättning. Skillnaderna i andelar är dock små, både över tid och mellan
kommuner. Uppdelat per utbildningsnivå eller utbildningsinriktning har
Malmö en större andel biståndsmottagare än jämförelsekommunerna i nästan
samtliga kategorier. Därmed tycks inte skillnader mellan befolkningens
kompetens och arbetsmarknadens struktur vara det som huvudsakligen driver
kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd.
Förändringar i den västskånska näringslivsstrukturen har sannolikt lett till
ökade svårigheter för lågutbildade personer att finna arbete sett över tid, men
förändringarna förklarar inte varför lågutbildade personer i de
jämförelsekommuner som tillhör samma arbetsmarknadsregion – Burlöv,
Landskrona och Helsingborg – kommer i arbete i större utsträckning än
lågutbildade i Malmö. Uppdelat per utbildningsnivå eller utbildningsinriktning
har Malmö en större andel biståndsmottagare än jämförelsekommunerna i
nästan samtliga kategorier.
Andelen kommunmottagna ligger för Malmös del nära genomsnittet bland de
socioekonomiskt liknande kommunerna, medan andelen födda utanför
EU/EFTA är relativt hög. Jämfört med socioekonomiskt liknande kommuner
har Malmö dock en relativt låg andel förvärvsarbetande och en relativt stor
andel med ekonomiskt bistånd i samtliga födelselandsgrupper.
Även bland personer som har anlänt till Sverige som skyddsbehövande eller
anhöriga är sysselsättningen lägre i Malmö än i jämförelsekommunerna. Det
visar att etableringssvårigheterna för nyanlända är större i Malmö än i de
socioekonomiskt liknande kommunerna. Malmös arbetslöshet är till större del
än i jämförelsekommunerna koncentrerad till utrikes födda med låg
utbildningsnivå, vilket tyder på att denna grupp har större
etableringssvårigheter i Malmö än i liknande kommuner.
För att undersöka i vilken utsträckning befolkningsstrukturen driver kostnaderna för
ekonomiskt bistånd, jämförs i detta avsnitt Malmös befolkning med befolkningen i de
socioekonomiskt liknande kommunerna. Eftersom befolkningen i samtliga dessa
kommuner skiljer sig från befolkningen i Sverige som helhet redovisas även rikssnittet
för de flesta nyckeltal.
Avsnittet redovisar även jämförelser enbart mellan de personer i kommunerna som
mottar ekonomiskt bistånd. Anledningen till detta är att denna grupp kan skilja sig
från befolkningen i stort och att det därför kan finnas fler i mycket utsatta grupper
trots att en stads befolkning i genomsnitt har egenskaper som talar emot ett stort
behov av ekonomiskt bistånd.
På grund av tillgång till data är jämförelserna i vissa fall begränsad till de
socioekonomiskt liknande kommunerna inom Skåne och till år 2018. Övriga
jämförelser sträcker sig över tid, i de flesta fall mellan år 2009 och det senaste år för
vilket statistik finns tillgänglig. Analyser av gruppen biståndsmottagare begränsas till
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personer som har mottagit ekonomiskt bistånd minst 10 månader under året, då
denna grupp huvudsakligen driver kostnaderna.

I den pågående omvandlingen från industri- till kunskapsstad har Malmös befolkning
vuxit snabbt och stadens befolkningsstruktur har förändrats. En stor del av
befolkningstillväxten har skett i de arbetsföra åldrarna (20–64 år). Skillnaden är stor
jämfört med de socioekonomiskt liknande kommunerna; sedan år 2000 har Malmös
befolkning i åldrarna 20–64 år vuxit med 37 procent, medan samma åldersgrupp i de
jämförbara kommunerna har vuxit med mellan 14 och 25 procent.

Figur 20 Befolkningstillväxt, 20-64 år, indexerad (2000=100). Källa: SCB.

År 2019 hade Malmö en stor andel 20–64-åringar i jämförelse med de
socioekonomiskt liknande kommunerna. Endast Göteborg hade en större andel i
åldersgruppen. Även andelen barn och unga (0-19 år) har ökat snabbt i Malmö, men
är fortfarande relativt låg i förhållande till de övriga jämförelsekommunerna. Den
stora befolkningsökningen i åldersspannet 20-64 år innebär att en allt större del av
befolkningen tillhör den åldersgrupp som står för den stora majoriteten av utbetalt
ekonomiskt bistånd.36 Detta innebär att lika stora genomsnittliga kostnader för
ekonomiskt bistånd inom denna åldersgrupp leder till allt högre total kostnad per invånare.

Personer i åldersgruppen 15-19 år och över 64 år står för en mycket liten andel av utbetalt
ekonomiskt bistånd.
36
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Figur 21 Andel 0-19 år av total befolkning (procent). Källa: Kolada.

Figur 22 Andel 20-64 år av total befolkning (procent). Källa: Kolada.

Samtidigt som åldersstrukturen hos Malmös befolkning kan vara en bidragande faktor,
är den inte huvudförklaringen till stadens höga kostnader för ekonomiskt bistånd.
Figur 23 visar att andelen av befolkningen som mottar ekonomiskt bistånd under
minst 10 av årets månader var 2018 högre inom samtliga åldersgrupper i Malmö än i
de övriga skånska jämförelsekommunerna.
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Figur 23 Andel av befolkningen med ekonomiskt bistånd 10-12 månader 2018 (procent). Källa: SCB,
Region Skånes databas.

Inte bara skillnader i åldersstruktur, utan även i hushållsstruktur, kan leda till skillnader
i behov av ekonomiskt bistånd. Om de hushåll som mottar bistånd är större, leder
detta sannolikt till större utbetalningar per hushåll.
Figur 24 redovisar fördelningen hushållsstorlekar bland hushåll med ekonomiskt
bistånd 10-12 månader år 2018 i de skånska jämförelsekommunerna. Figuren visar att
andelen stora hushåll inte är större i Malmö än i de övriga kommunerna. Detta
bekräftar bilden av att Malmös kostnader för ekonomiskt bistånd inte drivs av större
utbetalningar per hushåll som ges i avsnittet Ekonomiskt bistånd ovan.

Figur 24 Kommunens biståndsmottagare, med bistånd 10-12 månader 2018, fördelade efter hushållsstorlek
(procent). Källa: SCB, Region Skånes databas.

Ett flertal strukturella faktorer påverkar den lokala sysselsättningen och
arbetslösheten. Exempel på sådana faktorer är hur väl befolkningens utbildning och
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arbetslivserfarenhet stämmer överens med de egenskaper arbetsgivarna i närområdet
efterfrågar, samt befolkningens åldersstruktur.
Figur 25 visar andelen förvärvsarbetande 20–64-åringar i Malmö och de
socioekonomiskt liknande kommunerna. Malmö har en större andel personer som inte
är registrerade som förvärvsarbetande än de övriga kommunerna; år 2018 låg
sysselsättningsgraden på 68 procent i Malmö, medan den i de övriga kommunerna låg
mellan 73 och 78 procent.37

Figur 25 Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (procent). Källa: SCB.

Figur 26 Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (procent) inklusive sundspendlare i skånska kommuner.
Källa: SCB, kompletterat med uppgifter från statistikinstitutet Ørestat.

Det är värt att notera att dessa siffror underskattar den faktiska sysselsättningen i de
skånska kommunerna, och allra mest i Malmö, då personer som bor i Sverige och
arbetar i Danmark registreras som icke förvärvsarbetande. Under åren 2004–
2015 registrerades dessa personer av statistikinstitutet Örestat och därmed kan en
Landskrona var den socioekonomiskt jämförbara kommun som hade näst lägst
sysselsättning, 73 procent. Norrköping hade högst sysselsättning, 78 procent.
37
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sysselsättningsgrad som inkluderar även dem beräknas för dessa år (se Figur 26). Även
inräknat sundspendlarna är Malmös sysselsättning låg i förhållande till majoriteten av
jämförelsekommunerna, men i nivå med Landskronas. År 2015 var Malmös och
Landskronas sysselsättning 70 procent, medan sysselsättningen i de övriga
kommunerna låg mellan 72 (Södertälje) och 75 procent (Göteborg).

Som icke-förvärvsarbetande räknas både arbetslösa och av personer som står utanför
arbetsmarknaden, såsom heltidsstudenter, personer som saknar arbetsförmåga,
exempelvis på grund av funktionshinder och personer som väljer att inte
förvärvsarbeta, exempelvis hemmaföräldrar. För att undersöka hur stor andel av
befolkningen som står utan arbete trots att de står till arbetsmarknadens förfogande
redovisar utredningen inte bara sysselsättningen utan även arbetslösheten i
jämförelsekommunerna.
Andelen arbetslösa skiljer sig mindre mellan Malmö och övriga jämförelsekommuner
än sysselsättningen (se Figur 27).38 En förklaring är att arbetslöshetsstatistiken inte
påverkas av sundspendlingen. Även arbetslösheten är dock jämförelsevis hög i Malmö.
År 2019 var 10,2 procent av Malmös 18-64-åringar arbetslösa, medan motsvarande
siffror för de övriga jämförelsekommunerna låg mellan 5,5 (Göteborg) och 10 procent
(Eskilstuna). I de skånska jämförelsekommunerna, som delar arbetsmarknad med
Malmö, låg arbetslösheten år 2019 mellan 7,9 (Burlöv) och 9,1 procent (Landskrona).
Malmö är också den av jämförelsekommunerna där arbetslösheten ökade mest mellan
2009 och 2019.

Figur 27 Arbetslöshet 18-64 år, andel (procent) av befolkningen. Källa: SCB och Arbetsförmedlingen.

Om en arbetslös person inte får arbetslöshetsersättning, exempelvis på grund av
otillräcklig anknytning till arbetsmarknaden, kan ekonomiskt bistånd vara det enda
alternativ till försörjning som återstår. Därför kan en stor andel arbetslösa utan
ersättning innebära högre kostnader för ekonomiskt bistånd.

Som arbetslös räknas en person som någon gång under året varit inskriven som arbetslös i
Arbetsförmedlingens register.
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Figur 28 visar att andelen invånare som har varit arbetslösa utan ersättning har sjunkit
i samtliga jämförelsekommuner sedan 2011, men att minskningen har varit mindre i
Malmö än i de övriga kommunerna. År 2018 var 4,8 procent av Malmös invånare
arbetslösa utan ersättning någon gång under året. Motsvarande siffror i de andra
kommunerna låg mellan 3,4 (Norrköping) och 4,5 procent (Landskrona).
Sedan 2015 är Malmö den av jämförelsekommunerna som har störst andel arbetslösa
utan ersättning. Skillnaderna i andelar är dock små, både över tid och mellan
kommuner. Orsaken till skillnaderna i andelen arbetslösa utan ersättning är oklar.
Jämfört med de övriga jämförelsekommunerna har Malmö inte en större andel
arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden.39, 40

Figur 28 Invånare 18-64 år som någon gång under året varit arbetslösa utan ersättning, andel (procent).
Källa: Kolada.

Utredningens jämförelser utgår till största del från kommuner med socioekonomiskt
liknande struktur. Denna jämförelse är dock problematisk när det gäller
näringslivsstrukturens påverkan på arbetslöshet och ekonomiskt bistånd, eftersom
kommuninvånarna kan arbeta både i bostadskommunen och i andra kommuner inom
arbetsmarknadsregionen. Exempelvis räknas Malmö, Burlöv, Helsingborg och
Landskrona till samma arbetsmarknadsregion, där även bland annat Lund ingår,
medan Södertäljes närhet till Stockholm innebär att dessa städer tillhör samma
arbetsmarknadsregion.
Malmö-Lundregionen benämns ofta ”Skånes sysselsättningsmotor”. I Malmö bor en
fjärdedel av länets befolkning (16-64 år) och i staden finns nästan en tredjedel av
länets jobb. Därmed menar Arbetsförmedlingen att staden har goda möjligheter att
Arbetsförmedlingens definition av arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden är:
utomeuropeiskt födda, personer med endast förgymnasial utbildning, personer med
funktionsnedsättning och personer i åldrarna 55–64 år. Källa: Arbetsförmedlingen 2018:
Arbetsmarknadsutsikterna, hösten 2018 Skåne län - Prognos för arbetsmarknaden 2019.
40 På ett nationellt plan har antalet arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden ökat
efter finanskrisen 2008, medan antalet övriga arbetslösa har varit relativt stabilt.
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uppnå en välfungerande arbetsmarknadssituation. Samtidigt har den västskånska
arbetsmarknaden utmaningar. Malmö är enligt Arbetsförmedlingen en av de
kommuner i länet där utmaningarna är som störst. Bland annat har en del av
befolkningen svårt att få varaktiga anställningar eller att alls komma in på
arbetsmarknaden. Malmös sysselsättningstillväxt har varit nästan lika stark som
Stockholms, men samtidigt bor nästan 40 procent av länets arbetslösa i staden.41
Utbudet av högutbildad arbetskraft både inom Malmö och i de omgivande
kommunerna är stort och många av Malmös nya arbetstillfällen går till inpendlare från
andra kommuner i regionen. I sin rapport Arbetsmarknaden i Malmö hösten 2018 pekar
Arbetsförmedlingen på att outnyttjad kompetens finns bland arbetslösa med utländska
yrkes- eller högskoleutbildningar. Myndigheten rapporterar dock svårigheter att
identifiera och validera dessa personers utbildning och kompetens.

Diskrepansen mellan antalet arbetstillfällen, både inom Malmö och i den omgivande
regionen, och Malmös låga sysselsättning kan bero på en skillnad mellan den
kompetens skånska och själländska arbetsgivare efterfrågar och den kompetens som
många av de Malmöbor som står utan arbete besitter. Malmös näringslivsstrategi har
under en period haft som mål att gå från industristad till kunskapsstad.42, 43 På den
västskånska arbetsmarknaden finns idag få yrken med låga utbildningskrav, men
många yrken med krav på gymnasieutbildning eller högre. Denna utveckling anges
ofta som förklaring till Malmös låga sysselsättning och höga arbetslöshet.44
Malmö har en liten andel invånare som saknar gymnasieutbildning jämfört med de
socioekonomiskt liknande kommunerna. Endast Göteborg har en mindre andel.
Andelen har dock minskat något mindre i Malmö än i de övriga
jämförelsekommunerna under de senaste åren (se Figur 29).45
Det motsatta gäller för andelen invånare med eftergymnasial utbildning. Här ligger
Malmö näst högst och Göteborg högst av jämförelsekommunerna och andelen i
denna grupp har ökat mer i Malmö än i de övriga kommunerna.
Det finns också betydligt fler hög- än lågutbildade personer i Malmö. År 2018 hade 50
procent av 25–64-åringarna eftergymnasial utbildning, medan 12 procent hade högst
förgymnasial utbildning.

Arbetsförmedlingen 2018: Arbetsmarknadsutsikterna, hösten 2018 Skåne län - Prognos för
arbetsmarknaden 2019.
42 Malmö Läget 2019.
43 År 2018 fanns den största andelen av Malmös förvärvsarbetande inom sektorn
företagstjänster (17%), följt av vård, omsorg och sociala tjänster (15%). Därefter kommer
handel (14%), följt av utbildning (10%).
44 Se t ex Arbetsförmedlingen 2018: Arbetsmarknadsutsikterna, hösten 2018 Skåne län - Prognos för
arbetsmarknaden 2019.
45 Kombinationen av befolkningstillväxt och utbildningsresultat har innebär dock att antalet
lågutbildade Malmöbor har varit relativt konstant över tid. Under hela perioden 2006–2016 var
antalet i åldersgruppen 20–64 år med högst förgymnasial utbildning omkring 26 000
personer. Denna utveckling skiljer sig från utvecklingen i såväl riket, Skåne, Stockholm och
Göteborg, där antalet personer med högst förgymnasial utbildning har minskat.
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Figur 29 Invånare 25-64 år efter utbildningsnivå, andel (procent). Källa: Kolada.

Parallellt med en hög utbildningsnivå i befolkningen som helhet fullföljer en lägre
andel Malmöbor grundskola och gymnasium med godkända betyg än personer bosatta
i de övriga skånska jämförelsekommunerna. År 2019 var andelen av Malmös årskurs
9-elever som inte uppnådde gymnasiebehörighet 24 procent bland pojkar, vilket kan
jämföras med 18 procent i övriga skånska jämförelsekommuner, och 19 procent bland
flickor (17 procent i övriga kommuner).46 Av de Malmöbor som påbörjade
gymnasiestudier 2015 hade 55 procent av männen och 66 procent av kvinnorna
gymnasieexamen 2019.47,48 Genomsnittet för de andra kommunerna var 66 procent
för män och 74 procent för kvinnor. Utvecklingen med en stor och ökande andel
högutbildade och en ökande andel med mycket låg utbildning innebär att det finns
större skillnader i utbildningsnivå inom Malmö än inom de övriga skånska
jämförelsekommunerna.

Samtidigt som andelen av befolkningen som har eftergymnasial utbildning har ökat är
sysselsättningsgraden inom denna grupp hög. Under perioden 2009-2018 ökade
sysselsättningsgraden inom gruppen i samtliga skånska jämförelsekommuner (se Figur
30).
För personer med högst förgymnasial utbildning ser utvecklingen annorlunda ut.
Samtidigt som gruppen har minskat som andel av befolkningen, var dess
sysselsättningsgrad låg och relativt konstant under perioden 2009-2018. Medan
sysselsättningen bland personer med gymnasial och eftergymnasial utbildning i Malmö
ligger marginellt under jämförelsekommunernas genomsnitt är den märkbart lägre
Kravet för behörighet till nationellt program på gymnasieskolan är att eleven har godkänt
betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt fem andra ämnen.
47 Indikatorn visar andel av de personer folkbokförda elever i kommunen som har uppnått
examen och därmed behörighet att söka till universitet eller högskola, inom fyra år efter
påbörjade gymnasiestudier. Statistiken inkluderar personer som går introduktionsprogram för
att uppnå gymnasiebehörighet. Elever som vid utbildningens början saknar svenskt
personnummer (t ex nyanlända elever som ännu inte blivit folkbokförda) ingår ej.
48 Siffran anger andelen som fullföljer gymnasieutbildningen inom fyra år. Om andelen som tar
längre tid på sig att fullfölja gymnasiet är högre i Malmö än i övriga kommuner utjämnas
skillnaden.
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bland förgymnasialt utbildade. I vilken utsträckning siffrorna påverkas av
sundspendling är oklart, eftersom pendlarstatitistiken inte finns uppdelad på
utbildningsnivå.

Figur 30 Sysselsättning i åldersgruppen 20-64 år, per utbildningsnivå 2009-2018 (procent). Källa: SCB,
Region Skånes databas.

Arbetslösheten bland personer med förgymnasial utbildning är högre i Malmö än i de
övriga skånska jämförelsekommunerna. Det kan även noteras att arbetslösheten inom
gruppen ökade mer mellan 2009 och 2020 i Malmö än i de andra kommunerna. Även
bland personer med gymnasial och eftergymnasial utbildning är andelen arbetslösa
något högre i Malmö än i de övriga kommunerna.
I mars 2020 låg arbetslösheten bland förgymnasialt utbildade Malmöbor på 40,5
procent, mellan 25 och 29 procent i de övriga skånska jämförelsekommunerna och
mellan 24 och 38 procent i jämförelsekommunerna utanför Skåne. Burlöv, som ligger
geografiskt närmast Malmö, hade den lägsta arbetslösheten bland förgymnasialt
utbildade av de skånska jämförelsekommunerna.
Sammanfattningsvis tycks arbetslösheten, liksom utbildningsnivån, vara mer ojämnt
fördelad i Malmö än i de övriga jämförelsekommunerna. Orsaken till detta är oklar.
En möjlig förklaring är att de jämförelsevis många Malmöelever som inte fullföljer
grundskola och gymnasium med godkända betyg har svårigheter att etablera sig på
arbetsmarknaden.
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Figur 31 Inskrivna arbetslösa (16-64 år) i procent av den registrerade arbetskraften per utbildningsnivå
(2009-2018). Källa: Arbetsförmedlingen.

Liksom sysselsättningen och arbetslösheten skiljer sig andelen som får ekonomiskt
bistånd markant mellan personer med olika utbildningsnivåer. Bland högutbildade
personer, som har en stark ställning på arbetsmarknaden, är andelen
biståndsmottagare mindre än bland personer med lägre utbildningsnivåer i samtliga
skånska jämförelsekommuner.
Jämfört med de övriga kommunerna har Malmö en större andel biståndsmottagare
inom samtliga utbildningsnivåer. Skillnaderna är störst inom gruppen med gymnasial
utbildning. Andelen inom denna grupp som fick ekonomiskt bistånd 10-12 månader
av år 2018 var 148 procent större i Malmö än genomsnittet för de övriga skånska
jämförelsekommunerna. Andelen biståndsmottagare bland personer med förgymnasial
utbildning var 139 procent större i Malmö än i de övriga kommunerna, medan
skillnaden var mindre, 67 procent, för personer med eftergymnasial utbildning.
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Figur 32 Andel av befolkningen (20-64 år) med ekonomiskt bistånd 10-12 månader, 2018, per
utbildningsnivå. Källa: SCB, Region Skåne-databasen.

Även uppdelat per utbildningsinriktning har Malmö större andel biståndsmottagare än
övriga jämförelsekommuner i nästan samtliga kategorier. Därmed tycks inte skillnader
mellan befolkningens ämnesmässiga kompetens och arbetsmarknadens struktur vara
det som huvudsakligen driver kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd.
Skillnaden gentemot de andra kommunerna är något större inom kategorin “bred,
generell utbildning”, som omfattar individer med enbart grundskole- eller
gymnasieutbildning, än inom de flesta övriga kategorier. En förklaring till detta kan
vara den större andel som saknar godkända grundskole- eller gymnasiebetyg i Malmö.
Detta kan också vara en orsak till att andelen med ekonomiskt bistånd skiljer sig mer
mellan Malmö och de övriga kommunerna bland personer med gymnasial och
förgymnasial utbildning än bland eftergymnasialt utbildade personer.
Malmö har högre arbetslöshet och fler biståndsmottagare än kommunerna i samma
arbetsmarknadsregion. Förändringar i den västskånska näringslivsstrukturen har
sannolikt lett till ökade svårigheter för lågutbildade personer att finna arbete sett över
tid. Även det stora utbudet av högutbildad arbetskraft och de goda
pendlingsmöjligheterna i regionen innebär sannolikt en ökad konkurrens om
arbetstillfällen och ökade svårigheter för personer med låg utbildning. Hur Malmös
situation ser ut i jämförelse med de icke-skånska jämförelsekommunerna är oklart, då
utredningen inte studerat näringslivsstruktur och pendlingsmöjligheter i de
arbetsmarknadsregioner som dessa kommuner tillhör.
De övriga skånska jämförelsekommunerna tillhör dock samma arbetsmarknadsregion
som Malmö och kan därför anses ha liknande näringslivsstruktur och
pendlingsmöjligheter. Därmed kan inte dessa faktorer förklara varför arbetslösheten
bland förgymnasialt utbildade är högre i Malmö än i Burlöv, Helsingborg och
Landskrona. Att andelen invånare i denna grupp har minskat något mindre i Malmö
än i övriga skånska jämförelsekommuner innebär att Malmös utmaningar har ökat
något i förhållande till dessa kommuner. Samtidigt har Malmö totalt sett en större
andel högutbildade och en mindre andel lågutbildade invånare, vilket innebär att
stadens befolkning totalt sett borde ha en starkare ställning på arbetsmarknaden.
Dessutom är både andelen arbetslösa och andelen som mottar ekonomiskt bistånd
högre i Malmö än i jämförelsekommunerna på samtliga utbildningsnivåer. Orsakerna
till dessa brister i arbetsmarknadens funktionssätt behöver analyseras vidare.
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En stor andel utrikes födda invånare kan ha betydelse för arbetsmarknads- och
socialnämndens kostnader om det finns strukturella svårigheter för dessa personer att
etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.49 Sådana etableringssvårigheter kan leda
till avsaknad av eller otillräcklig ersättning vid arbetslöshet eller sjukdom och därmed
ett ökat behov av ekonomiskt bistånd.
Jämfört med de socioekonomiskt liknande kommunerna har Malmö en relativt stor
andel utrikes födda. 25 procent av Malmös befolkning var år 2019 födda i länder
utanför EU/EFTA. Som visas i Figur 33 är det dock inte Malmö utan Södertälje som
har den största andelen invånare födda utanför EU/EFTA av
jämförelsekommunerna; 31 procent av befolkningen år 2019.50 Norrköping har den
lägsta andelen, 16 procent (2019). Skillnaden mellan Malmö och Södertälje ökar över
tid, medan skillnaden minskar mellan Malmö och de övriga socioekonomiskt lika
kommunerna.

Figur 33 Utrikes födda exklusive EU/EFTA, andel av total befolkning (procent). Källa: Kolada.

Även andelen av befolkningen som består av utrikes födda med kort vistelsetid i
landet (0–5 år efter uppehållstillstånd) är relativt stor i Malmö jämfört med de
socioekonomiskt liknande kommunerna, undantaget Södertälje (se Figur 34). Denna
andel var år 2018 11 procent i Malmö, medan den inom de övriga
jämförelsekommunerna låg mellan 7 (Norrköping) och 12 procent (Södertälje).

49De

möjliga anledningarna till sådana etableringssvårigheter är många. Bland annat kan
språksvårigheter, avsaknad av kontaktnät, svårigheter att få utländsk utbildning validerad och
diskriminering minska chansen till arbete bland utrikes födda. Se t ex IFAU:s
forskningssammanfattning från 2018: Utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden,
https://www.ifau.se/sv/Press/Forskningssammanfattningar/Utrikes-foddas-eta-paarbetsmarknaden-/ samt Kåre Vernby och Rafaela Dancygier 2018: Etniska hierarkier och
diskriminering på arbetsmarknaden. Resultat från ett faktoriellt fältexperiment. IFAU-rapport 2018:21.
50 I bland annat arbetsmarknadsstatistik är det vanligt att dela upp utrikes födda utifrån
födelselandsgrupp för att analysera grupper med speciella utmaningar på arbetsmarknaden.
Anledningen till att personer från EU/EFTA-länder särskiljs från övriga utrikes födda är att
reglerna för bosättning och arbete skiljer sig markant åt mellan dessa grupper. Gruppen födda i
EU/EFTA har även generellt bättre utfall på arbetsmarknaden än personer från övriga länder.
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Figur 34 Utrikes födda invånare 18-64 år med vistelsetid 0-5 år efter uppehållstillstånd, andel (procent).
Källa: Kolada.

Andelen kommunmottagna, det vill säga personer som varje år folkbokförs efter att
ha fått uppehållstillstånd som skyddsbehövande eller anhöriga, i Malmös befolkning
har sedan 2009 legat nära genomsnittet bland de socioekonomiskt liknande
kommunerna (se Figur 35). Andelen kommunmottagna under året uppgick 2019 till
0,29 procent av Malmös befolkning. Den genomsnittliga andelen för de övriga
jämförelsekommunerna under samma år var 0,23 procent av befolkningen.
Även andelen av de kommunmottagna som under tiden som asylsökande valde att
bosätta sig enligt lagen om eget boende (EBO) ligger ungefär i linje med genomsnittet
i de socioekonomiskt jämförbara kommunerna.51

Det råder brist på nyare forskning angående konsekvenser av EBO. Den existerande
forskningen sammanfattades nyligen till kommunfullmäktige i ärendet Anmälan av områden att
undantas för EBO enligt lagändring (STK-2020-132). Forskningen visar att EBO kan bidra till
segregation, trångboddhet och ohållbara boendesituationer för både barn och vuxna. Samtidigt
kan det för den enskilda individen upplevas som positivt att välja bosättningsort, att vara nära
anhöriga eller vänner och att bo i en större tätort, vilket många av Migrationsverkets
anläggningsboende inte erbjuder. Huruvida EBO leder till långsammare etablering på
arbetsmarknaden är däremot inte tydligt.
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Figur 35 Mottagande av nyanlända som andel av befolkningen (procent). Källa: SCB.

I samtliga jämförelsekommuner finns skillnader i både sysselsättningsgrad och
arbetslöshet mellan personer födda i olika delar av världen. Andelen
förvärvsarbetande är större bland inrikes födda än bland personer födda utanför
EU/EFTA (kategorin ”övriga världen” i Figur 36) i samtliga jämförelsekommuner.
Jämfört med socioekonomiskt liknande kommuner har Malmö en relativt låg andel
förvärvsarbetande i samtliga födelselandsgrupper. Liksom för befolkningen i stort
underskattar den registerbaserade statistiken sysselsättningen på grund av
arbetspendling mellan Sverige och Danmark. Det är inte möjligt att avgöra hur mycket
siffrorna underskattas för olika födelselandsgrupper, då pendlingsstatistiken inte finns
uppdelad på dessa grupper.52 Underskattningen är dock sannolikt stor för gruppen
födda i Norden utanför Sverige, då Malmö har en förhållandevis stor andel
danskfödda invånare och en stor andel av dessa arbetar i Danmark.

Detta är med all sannolikhet anledningen till att Malmöbor födda i Norden utanför Sverige
har den lägsta sysselsättningen enligt svenska register. Denna grupp har sannolikt en betydligt
högre sysselsättning i realiteten, bland annat då arbetslösheten inom gruppen är mycket låg i
Malmö (se Figur 38). Av samma anledning underskattas andelen förvärvsarbetande bland
födda i Norden utanför Sverige i de övriga skånska kommunerna. Detta sker dock i mindre
utsträckning än i Malmö, som har den största andelen danskfödda invånare av
jämförelsekommunerna.
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Figur 36 Förvärvsarbetande efter födelseregion 20-64 år, andel (procent). Källa: SCB.

Även bland personer som har anlänt till Sverige som skyddsbehövande eller anhöriga
är sysselsättningen lägre i Malmö än i jämförelsekommunerna. Södertälje, som har den
största andelen utrikes födda, har den högsta sysselsättningen inom denna grupp,
medan Malmö har den lägsta sysselsättningen både bland personer med 4 till 6 års
vistelsetid i landet och personer med över 10 års vistelsetid. Det är värt att notera att
skillnaden är större i gruppen med längre vistelsetid, vilket tyder på att färre
skyddsbehövande och anhöriga etablerar sig på arbetsmarknaden i Malmö än i de
övriga kommunerna.53

Liksom för befolkningen i stort underskattar den registerbaserade statistiken
förvärvsfrekvensen i denna grupp på grund av den stora andelen som arbetspendlar mellan
Sverige och Danmark. Det är dock inte möjligt att avgöra hur mycket siffrorna underskattas
specifikt för utrikes födda eller personer som har anlänt som skyddsbehövande eller anhöriga,
då pendlingsstatistiken inte delas upp efter födelseland eller grund för bosättning.
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Figur 37 Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, andel (procent). Källa:
Kolada.

Figur 38 visar arbetslösheten uppdelat på födelselandsgrupp i Malmö och
jämförelsekommunerna. I samtliga kommuner är arbetslösheten högre bland personer
födda utanför EU/EFTA och i alla kommuner utom Malmö är den lägst för inrikes
födda.54 Att Malmö har en relativt stor andel utrikes födda innebär därmed att
strukturella problem för denna grupp att etablera sig på arbetsmarknaden kan få större
samlade konsekvenser för arbetslösheten i Malmö än i kommuner med en mindre
andel utrikes födda. Detta gäller dock enbart om etableringssvårigheterna är lika stora
och av liknande art i de olika kommunerna, vilket inte är självklart.
Samtidigt visar figuren att arbetslösheten bland födda utanför EU/EFTA i Malmö
ligger på en för jämförelsekommunerna genomsnittlig nivå, medan arbetslösheten
bland inrikes födda och födda inom EU/EFTA är högre än genomsnittet. Detta tyder
på att även andra faktorer än etableringssvårigheter för utrikes födda påverkar stadens
arbetslöshet.55

Att Malmö har en mindre andel arbetslösa bland födda i Norden än inrikes födda beror
sannolikt på att antalet danskfödda personer som bor i Malmö och arbetar i Danmark är större
än i de övriga kommunerna.
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Figur 38 Inskrivna arbetslösa efter födelseregion, andel (procent). Källa: SCB.

2010 implementerades etableringsuppdraget, vilket syftade till att underlätta nyanlända
personers etablering på den svenska arbetsmarknaden. I samband med en översyn av
dess regler ersattes etableringsuppdraget år 2018 av det snarlika
etableringsprogrammet.56 Statistik avseende deltagare i de två programmen redovisas
samlat i diagrammen nedan.
Etableringsprogrammet omfattar nyanlända invandrare i arbetsför ålder (20–64 år)
med uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande samt deras anhöriga. Efter
att den nyanlände beviljats uppehållstillstånd ska Arbetsförmedlingen så fort som
möjligt hålla etableringssamtal. Tillsammans med den nyanlände och i samverkan med
berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer upprättas en individuell
planering (s.k. etableringsplan) och personens erfarenheter och kompetenser
kartläggs.57 Personer som aktivt deltar i en etableringsplan har rätt till
etableringsersättning under högst två år. Etableringsersättningen varierar beroende på
i vilken utsträckning personen deltar i etableringsplanen och om personen får andra
De huvudsakliga skillnaderna gentemot det tidigare etableringsuppdraget är att
etableringsprogrammets målgrupp begränsas till 20–64-åringar istället för att som tidigare
inkludera även 18- och 19-åringar, att regelverket för nyanländas etablering blir mer likt det
som gäller för övriga arbetssökande och att den nyanländes ansvar att etablera sig själv
förstärks. Då utredningen endast har tillgång till data till och med 2018 är möjligheterna att
undersöka reformens eventuella påverkan på nyanländas etablering begränsad.
57 En etableringsplan ska innehålla SFI (svenska för invandrare), information om det svenska
samhället (samhällsorientering) och arbetsförberedande insatser. Arbetsförberedande insatser
är aktiviteter som kan underlätta och påskynda personens etablering i arbetslivet såsom
rehabilitering, kompletterande gymnasieutbildning eller högskoleförberedande studier.
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typer av ersättningar, exempelvis föräldrapenning, studiemedel från CSN och
sjukersättning.
Malmö har under perioden 2014–2018 legat på genomsnittliga nivåer jämfört med de
socioekonomiskt liknande kommunerna, både vad gäller låg- och högutbildade
personer inskrivna i etableringsuppdraget/etableringsprogrammet (se Figur 39).

Figur 39 Inskrivna i etableringsuppdraget efter utbildningsnivå, andel (procent). Källa: Kolada.

Samtidigt har Malmö, jämfört med de socioekonomiskt liknande kommunerna, färre
än genomsnittet som arbetar eller studerar och fler som deltar i
arbetsmarknadspolitiska åtgärder 90 dagar efter att ha skrivits ut från
etableringsuppdraget/etableringsprogrammet (Figur 40). Detta bekräftar bilden att
etableringssvårigheterna för nyanlända är större i Malmö än i de socioekonomiskt
liknande kommunerna som ges i Figur 37 ovan.

Figur 40 Lämnat etableringsuppdraget - status efter 90 dagar, andel (procent). Källa: Kolada (arbete eller
studier), SCB (arbetsmarknadspolitiska program).
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Skillnaderna i arbetslöshet mellan personer födda i olika delar av världen är relaterade
till skillnader i andelen i respektive grupp som mottar ekonomiskt bistånd. I samtliga
skånska jämförelsekommuner mottog en större andel utrikes födda än inrikes födda
ekonomiskt bistånd under 10-12 månader år 2018. Andelen var störst bland personer
födda utanför EU/EFTA (se Figur 41).

Figur 41 Andel av befolkningen (20-64 år) med ekonomiskt bistånd 10-12 månader 2018 (procent).
Källa: SCB, Regions Skånes databas.

Om skillnaderna mellan grupperna är lika stor i jämförelsekommunerna kan de bidra
till högre kostnader för ekonomiskt bistånd per invånare i kommuner där grupper
med stor andel biståndsmottagare utgör en större andel av befolkningen. En sådan
skillnad kan vara en bidragande orsak till de höga kostnaderna för ekonomiskt bistånd
i Malmö, som har en relativt stor andel födda utanför EU/EFTA. Samtidigt är
skillnaden i andel födda utanför EU/EFTA mellan kommunerna ganska liten, vilket
innebär att dess påverkan på skillnaderna i kostnader per invånare sannolikt också är
liten.
Förutom bland personer födda i Norden (exklusive Sverige) hade Malmö år 2018 den
största andelen (långvariga) biståndsmottagare bland jämförelsekommunerna inom
samtliga födelselandsgrupper. Skillnaden i andel med ekonomiskt bistånd (10-12
månader) var störst bland personer födda inom EU/EFTA men utanför Norden.
Inom denna grupp var andelen med långvarigt ekonomiskt bistånd nästan tre gånger
så stor (294 procent) i Malmö som genomsnittet i de övriga kommunerna.
Skillnaderna var mindre inom de övriga grupperna; 151 procent bland svenskfödda,
130 procent bland personer födda i Norden och 177 procent bland personer födda
utanför EU/EFTA.58 Därmed tycks inte andelen invånare i grupper med högre andel
biståndsmottagare, utan snarare en genomgående stor andel som mottar långvarigt
ekonomiskt bistånd, vara orsaken till Malmös höga kostnader för ekonomiskt bistånd
per invånare.
Andelen med ekonomiskt bistånd 10-12 månader 2018 är noll bland Burlövsbor födda i
Norden förutom Sverige och övriga länder inom EU/EFTA. Detta drar ner genomsnittet
bland de skånska jämförelsekommunerna. Om Burlöv exkluderas motsvarar Malmös andel
med ekonomiskt bistånd (10-12 månader 2018) 140 procent av genomsnittet bland de övriga
kommunerna bland svenskfödda, 86 procent bland födda i Norden exklusive Sverige, 196
procent bland födda inom EU/EFTA exklusive Norden och 137 procent bland födda i övriga
världen.
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Figur 41 Andel av befolkningen (20-64 år) med ekonomiskt bistånd 10-12 månader 2018 (procent).
Källa: SCB, Regions Skånes databas.

Tabell 9 visar att Malmö har en stor andel utrikes födda jämfört med de
socioekonomiskt liknande kommunerna. År 2019 var 44 procent av befolkningen i
åldrarna 25-64 utrikes födda, jämfört med ett genomsnitt på 37 procent i de
socioekonomiskt liknande kommunerna. Malmö har även en större andel med
eftergymnasial utbildning (51 gentemot 37 procent år 2019), och en något mindre
andel med förgymnasial utbildning (12 respektive 14 procent). Trots Malmös generellt
högre utbildningsnivå är den grupp som kan förväntas vara mest utsatt på
arbetsmarknaden, utrikes födda med förgymnasial utbildning, lika stor som i
jämförelsekommunerna och uppgår till 8 procent av invånarna.

Tabell 9 Befolkning 25-64 år efter födelseland och utbildningsnivå, andel (procent) 2019. Källa: SCB.

Samtidigt som andelen med eftergymnasial utbildning i Malmö är hög är
arbetslösheten inom denna utbildningsgrupp relativt låg bland både inrikes och utrikes
födda Malmöbor (se Figur 42). Även bland personer med gymnasial utbildning är
arbetslösheten lägre bland både inrikes och utrikes födda i än i de socioekonomiskt
liknande kommunerna.59 Det är också värt att notera att arbetslösheten bland utrikes
Trots att arbetslösheten i Malmö är lägre än i de övriga skånska jämförelsekommunerna i
dessa grupper separat är den totala arbetslösheten något högre bland både gymnasialt och
eftergymnasialt utbildade. Detta beror på att Malmö har en större andel utrikes födda inom
bägge grupperna, samtidigt som arbetslösheten är större för utrikes födda än för inrikes födda
inom samtliga utbildningskategorier.
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födda med gymnasial eller eftergymnasial utbildning sjönk mer i Malmö än i övriga
kommuner mellan 2015 och 2019.
Inom gruppen med förgymnasial utbildning är bilden en annan. Medan arbetslösheten
i Malmö är relativt låg jämfört med de övriga kommunerna bland inrikes födda, är
förhållandet det motsatta bland utrikes födda. Arbetslösheten bland utrikes födda
Malmöbor med förgymnasial utbildning låg över 50 procent under hela perioden
2014-2019. I Burlöv, som är den mest närliggande av jämförelsekommunerna och som
delar samma arbetsmarknad som Malmö, låg motsvarande andel mellan 30 och 40
procent under samma period.
Sammantaget framgår en bild av att de flesta Malmöbor både har goda förutsättningar
och goda utfall på arbetsmarknaden. Samtidigt klarar sig den grupp som traditionellt
har svagast ställning på arbetsmarknaden sämre i Malmö än i liknande kommuner.

Figur 42 Arbetslösa 16-64 år, som andel av registrerad arbetskraft 16-64 år, efter utbildningsnivå (procent).
Glidande medelvärde. Källa: SCB.
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Kommunen ansvarar tillsammans med Arbetsförmedlingen för att få fler i
arbete eller studier. Malmö har, i jämförelse med socioekonomiskt liknande
kommuner lägst kostnader för kommunala arbetsmarknadsåtgärder i
förhållande till ekonomiskt bistånd och lägre andelar som avslutar sitt
deltagande i kommunens arbetsmarknadsverksamhet med arbete eller studier.

Kommunernas formella ansvar på det arbetsmarknadspolitiska området är begränsat,
men i varje kommun ska det, enligt lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd, finnas en
arbetslöshetsnämnd som har till uppgift att vidta kommunala åtgärder för att
förebygga arbetslöshet och minska verkningarna av arbetslöshet. I Malmö stad är
kommunstyrelsen arbetslöshetsnämnd med ansvar för den strategiska
arbetsmarknadspolitiken. Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar enligt
reglementet för utförande och uppföljning av Malmö stads arbetsmarknadsåtgärder.
Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar även för hanteringen av
överenskommelser mellan stat och kommun inom arbetsmarknadsområdet.

Ett av syftena med stadens omorganisation 2017 var att skapa en starkare koppling
mellan stadens insatser kring försörjningsstöd och arbetsmarknad för att få fler
Malmöbor i självförsörjning. Målet för de kommunala arbetsmarknadsåtgärderna är att
deltagarna ska få ett arbete eller börja studera. 30 procent av de som deltagit i
arbetsmarknadsavdelningens aktiviteter i Malmö har avslutats till studier eller
arbete. Av dessa 30 procent gick 19 procentenheter till arbete och 11 procentenheter
till studier.60 För jämförelsekommunerna var andelen som avslutats till studier eller
arbete i genomsnitt 39 procent. I arbetet med kommunal arbetsmarknadsstatistik har
det visat sig att vissa kommuner registrerar kommunala arbetsmarknadsanställningar
som ett avslut till arbete, trots Kolada instruktioner om att inte göra så. Om så är fallet
i jämförelsekommunerna är oklart, jämförelser ska därför göras med försiktighet.

Enligt arbetsmarknad- och socialförvaltningen har antalet inskrivna i
arbetsmarknadsåtgärder i Malmö stad har ökat med 55 procent under de tre senaste åren och
antalet avslut på grund av avbrott har ökat. Kolada statistik visar hur stor andel av alla avslut
från arbetsmarknadsåtgärder som var till arbete och studier. Andelen avslut till arbete och
studier påverkas av att fler har avslutats på grund av avbrott. Diagrammen i detta avsnitt visar
att andelen avslut har varit oförändrat trots att antalet avslut till arbete och studier har ökat varje
år.
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Figur 43 Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller
studera, andel (procent). Källa: Kolada.

Malmö stad har förhållandevis låga kostnader för arbetsmarknadsåtgärder jämfört med
andra kommuner61 och är den kommun som har lägst kostnader för kommunala
arbetsmarknadsåtgärder i förhållande till utbetalt ekonomiskt bistånd. Förändringar i
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.
Arbetsförmedlingens statistik visar också att 30 procent färre arbetssökande i Malmö
har fått jobb under 2019 jämfört med 2018. Att färre jobb har förmedlats kan bero på
både konjunkturavmattning under 2019 och Arbetsförmedlingens omställningsarbete
under 2019.
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Se avsnitt: Hur stora är Malmös kostnader för arbetsmarknadsåtgärder

63

Mer eller mindre alla politiska beslut får någon form av ekonomisk
konsekvens. Det finns flera faktorer i den kommunövergripande styrningen av
arbetsmarknads- och socialnämnden som kan ha betydelse för nämndens
kostnadsutveckling och budgetavvikelse. Effekter av uppdelning av
arbetsmarknads- och socialnämndens ekonomiska ansvar på flera
kommunbidragsramar samt befrielsen från ansvar för ekonomiskt resultat när
det gäller ekonomiskt bistånd behöver analyseras vidare.
Den kommunövergripande styrningen omfattar de riktlinjer och regelverk som
kommunfullmäktige satt upp för nämnderna genom exempelvis reglementen,
kommunfullmäktiges årliga budget och andra styrdokument. Det finns flera aspekter i
den kommunövergripande styrningen av arbetsmarknads- och socialnämnden (och de
nämnder som tidigare ansvarat för verksamheten) som kan ha betydelse för nämndens
kostnadsutveckling och budgetavvikelse.

Särskilda ramar och regler kring det ekonomiska ansvaret för ekonomiskt bistånd
infördes kring millennieskiftet, när verksamheten var fördelad på tio stadsdelar. Det
huvudsakliga motivet för särskilda ramar och regler var att var och en av de tio
stadsdelarna ansågs ha ytterst begränsad möjlighet att påverka arbetsmarknaden.
Samtidigt hade stadsdelarna uppdraget att ta hand om konsekvenserna vid vikande
eller bristande arbetsmarknad. Dessutom var kostnaderna redan då relativt stora i
förhållande till de totala kostnaderna för individ- och familjeomsorgen. Det ansågs
inte rimligt att underskott inom ekonomiskt bistånd skulle riskera att spilla över på
övrig socialtjänst, eller stadsdelarnas övriga verksamhet, till exempel i form av
sparbeting.
Konstruktionen med särskilda ramar för ekonomiskt bistånd har levt kvar vid de
senaste årens organisationsförändringar. Det ansågs fortsatt viktigt att ”skydda” övrig
individ- och familjeomsorg från konsekvenser inom ekonomiskt bistånd. Dessutom
var budgetunderskotten så pass betydande att behovet att ”skydda” övrig verksamhet
inom arbetsmarknads- och socialnämndens ”ordinarie” ram kvarstod. Samtidigt sågs
stora möjligheter för den nya organisationen att ta ett samlat grepp om verksamheten
och på sikt uppnå synergieffekter och kostnadseffektiviseringar.

Befrielse från ansvar för ekonomiskt resultat innebär att en nämnd själv inte behöver
ta ansvar för eventuella budgetunderskott som uppkommer under ett år för den
utpekade ekonomiska ramen. Istället hamnar ansvaret för eventuella budgetunderskott
på kommunal nivå och ingår i det kommunövergripande ekonomiska resultat som
kommunfullmäktige har ansvar för.
Tidigare har Malmö stad tillämpat så kallad resultatöverföring för nämnderna från ett
år till ett annat, där befrielse från ansvar för ekonomiskt resultat fick en reell praktisk
betydelse. Resultatöverföring medför dock utmaningar i den övergripande styrningen
som över tid har lett till att tillämpningen av resultatöverföring har upphört.
Det finns ingen redovisningsmässig möjlighet för en kommun att överföra resultat
mellan åren. Det förfarande som benämns resultatöverföring handlar i praktiken om
att utöka den ekonomiska ramen för en nämnd med anledning av att nämnden
föregående år redovisat överskott eller minska ramen för en nämnd utifrån redovisade
underskott. För att kunna öka den ekonomiska ramen för en nämnd krävs att det
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finns avsatta resurser i kommunfullmäktiges budget för ändamålet eller att en
omfördelning kan ske från nämnder som redovisat underskott föregående år till
nämnder som redovisat överskott. Beroende på varför över- eller underskott
uppkommit i nämnderna skulle resultatöverföring genom omfördelning kunna leda till
oönskade styrsignaler genom att till exempel belöna nämnder som inte verkställt
tilldelade uppdrag och bestraffa nämnder vars underskott uppkommit av anledningar
utanför nämndens kontroll.

Kommunfullmäktige beslutar om de ekonomiska ramarna som fördelas till
nämnderna. När arbetsmarknads- och socialnämnden bildades överfördes
kommunbidragsramen för ekonomiskt bistånd från kommunstyrelsen. Innan ramen
hamnade på kommunstyrelsen hade den varit fördelad mellan
stadsområdesnämnderna och dessförinnan mellan stadsdelsnämnderna.
Ramen för ekonomiskt bistånd har sedan stadsdelstiden beslutats om som en separat
ram där kommunfullmäktige årligen fastställt storleken. Denna praxis har fortsatt efter
att ramen överfördes till arbetsmarknads- och socialnämnden. Förslag till ramens
storlek har lämnats från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige genom det årliga
förslaget till budget för Malmö stad. Underlag till förslaget utgår från föregående års
ramar, den demografiska utvecklingens inverkan på verksamheten samt beräknad
utveckling av löner och övriga kostnader (index). Till detta har politikerna tillfört eller
dragit ifrån resurser för att finansiera förväntade kostnadsökningar, statliga reformer
eller för särskilda satsningar eller neddragningar utifrån politisk prioritering.
Inför 2018 sänktes ramen för ekonomiskt bistånd med 50 miljoner kronor med
hänvisning till förväntad effektivisering genom den nya organisationen. Inför 2019
sänktes ramen med ytterligare 110 miljoner kronor.

Mer eller mindre alla politiska beslut får någon form av ekonomisk konsekvens,
exempelvis genom en direkt kostnad för kommunen, genom en förändrad användning
av befintliga resurser eller genom någon form av samhällsekonomisk effekt. Det är
dock långt ifrån alla beslutsunderlag som på ett tydligt sätt presenterar en analys av
ekonomiska konsekvenser. Även ärenden som innehåller en ekonomisk analys, till
exempel vid start av en ny verksamhet eller överföring av verksamhet från en nämnd
till en annan, missar ibland analysen de konsekvenser som kan uppstå i andra
verksamheter eller vilken effekt beslutet kan få för Malmöborna. Avsaknaden av
ekonomiska konsekvensanalyser vid politiska beslut kan medföra att förändringar
genomförs utan finansiering eller med kostnadsdrivande effekter som följd, trots att
detta kanske inte var avsikten från början.
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Utredningens uppdrag har varit att analysera de bakomliggande orsakerna till
kostnadsutvecklingen och budgetavvikelsen inom arbetsmarknads- och
socialnämndens verksamheter. Utredningen valde att genomföra uppdraget dels
genom att jämföra Malmö med socioekonomiskt liknande kommuner, dels genom att
fördjupa kunskapen om såväl nämndens verksamheter och villkor som om Malmö
och malmöborna.
Utredningens analyser sträcker sig från 2009 och framåt med vissa undantag när så
varit påkallat. Under dessa år har finanskriser och händelser i omvärlden påverkat
både stat och kommun. Forskningen inom socialt arbete har utvecklats under
perioden vilket lett till att nationella direktiv om evidensbaserad socialtjänst och
brukarens medverkan i utredningsarbetet ställt nya krav på arbetssätt och metoder,
men även att kostnaderna för kommunernas verksamheter har ökat. Det finns även
andra beslut som påverkat kommuners förutsättningar och ansvar, exempelvis ny
lagstiftning eller ändrade statliga ersättningar till enskilda men även lokala
utvecklingsarbeten eller politiska beslut.
Utredningen konstaterar i tidigare avsnitt att Malmö var den kommun i riket som
betalade ut mest i ekonomiskt bistånd per invånare 201862 samtidigt som Malmö var
den av jämförelsekommunerna som har lägst kostnader för utredning och
administration avseende ekonomiskt bistånd i förhållande till hur mycket som betalas
ut. Vad gäller arbetsmarknadsåtgärder är Malmö den av de socioekonomiskt liknande
kommunerna som använde minst resurser i förhållande till utbetalt ekonomiskt
bistånd.
Malmö var också den kommun i riket där störst andel av de totala driftkostnaderna
(4,5 procent) avsåg utbetalt ekonomiskt bistånd 2018. Detta är en avsevärt större
andel än i socioekonomiskt liknande kommuner (2,5 procent i genomsnitt).
Preliminära siffror för 2019 visar att Malmös andel ökar marginellt jämfört med 2018
medan den minskar något i övriga socioekonomiskt liknande kommuner.

Arbetsmarknads- och socialnämnden startade sin verksamhet 2017 med
budgetunderskott som övertogs från tidigare verksamhetsansvariga nämnder.
Utredningen menar att det kan vara svårt att bibehålla kontroll och styrning under en
omorganisation, som i detta fall när fem socialtjänstorganisationer med sina respektive
normer och egna rutiner kring biståndsbedömning skulle jämkas samman till en
organisation. Detta kan ha bidragit till att kostnaderna inte minskat som förväntat.
Utredningens slutsatser utifrån arbetsmarknads- och socialförvaltningens egen tidigare
genomlysning av ekonomistyrningen samt förvaltningens svar på utredningens
frågeställningar är att det pågår arbete för att förbättra styrning och kontroll i
verksamheten. Arbetsmarknads- och socialnämnden behöver fortsätta utveckla
kunskap om vad som driver kostnader inom verksamheterna, exempelvis när det
gäller beslut om insatser som ligger utöver kommunens skyldigheter. Genom ökad
kunskap om vad som driver kostnadsutvecklingen kan också nämndens
prognossäkerhet förbättras.
Som tidigare nämnts i utredningen att när det flesta kommunerna rapporterat för 2019 visar
det sig att Filipstad har den största kostnaden per invånare. Skillnaden mellan Malmö och
liknande kommuner, riket som helhet och genomsnittet i alla kommuner, har dock ökat.
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Ett av flera sätt för att öka kunskap, är att jämföra Malmö med socioekonomiskt
liknande kommuner. Utredningen saknar underlag för att kunna jämföra Malmö med
övriga socioekonomiskt liknande kommuner när det gäller resultat och kvalitet av
verksamhetens tjänster. Arbetsmarknads- och socialnämnden lämnar in uppgifter till
Socialstyrelsens öppna jämförelser63 och till Kolada avseende arbetsmarknadsåtgärder
men inte till Kolada när det gäller kvalitet och resultat avseende ekonomiskt bistånd,
social barn- och ungdomsvård, missbruk och beroende samt övergripande individoch familjeomsorg. Det kan tilläggas att inrapporteringen till Kolada är frivillig men
kan anses angelägen då inrapporteringen säkrar uppföljning och jämförelser med
andra kommuner.
Enligt arbetsmarknads- och socialförvaltningens genomlysning fördelas ansvar och
befogenheter olika i olika delar av organisationen vilket kan bero på att verksamheten
har med sig olika arbetssätt och styrmodeller från tiden före bildandet av facknämnd.
Utvecklingsarbete tar tid och utredningen menar att det arbete förvaltningen påbörjat
ger förutsättningar för att stärka nämndens ledning och styrning över verksamheten
men också att arbetet behöver utvecklas ytterligare. För att veta om verksamheten gör
ett tillräckligt bra arbete behöver arbetsmetoder och resultat ställas i relation till något
annat.
Det är inte möjligt för Stadskontoret att i detta skede av förvaltningens arbete bedöma effekterna av
de åtgärder som vidtagits. Stadskontoret ser däremot ett behov av att förvaltningens utvecklingsarbete
dokumenteras, följs upp och utvärderas framöver. Stadskontoret ser det som önskvärt att
förvaltningen beaktar de synpunkter som lämnas ovan i sitt fortsatta utvecklingsarbete.

Hyreskostnaderna i Malmö är högst bland de socioekonomiskt jämförbara
kommunerna. Utbudet av hyresrätter till rimliga hyror för hushåll med låga inkomster
är av särskild betydelse för arbetsmarknads- och socialnämndens målgrupper, då dessa
grupper i stor utsträckning saknar ekonomisk möjlighet att efterfråga andra typer av
bostäder. Utredningen konstaterar att bostadsmarknaden i Malmö driver kostnaderna
för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter på så sätt att boendekostnader
utgör en stor del av kostnaderna för ekonomiskt bistånd.
Allmännyttan i olika kommuner tillåter olika många personer per rum. Malmö och
Landskrona tillåter två personer färre per lägenhet jämfört med Göteborg, Eskilstuna
och Södertälje. Detta innebär att större hushåll i Malmö bor i större lägenheter och
därför får högre boendekostnader, än i jämförelsekommunerna (bortsett från i
Landskrona), samtidigt som de också får minskade risker av trångboddhet. En analys
av data från arbetsmarknads- och socialförvaltningen visar att arbetsmarknads- och
socialnämnden godkände boendekostnader över högsta godtagbara hyra för 42
miljoner kronor64. Cirka 60 procent65 av dessa avsåg hushåll utan barn. 37 procent
avsåg barnfamiljer med ett till tre barn.
Kommunfullmäktige har ett ansvar för hur berörda nämnder, styrelser och kommunala bolag ska
agera och verka i dessa frågor. Bostadssituationen i Malmö gör att människor som är särskilt utsatta
hamnar hos socialtjänsten. En obalanserad bostadsmarknad medför högre kostnader för Malmö stad.
Stadskontoret ser ett behov av att kommunfullmäktige/ kommunstyrelsen beaktar synpunkterna
ovan. Stadskontoret ser vidare ett behov av att arbetsmarknads- och socialnämndens utvecklar sin
styrning och uppföljning av kostnadsdrivande beslut, i detta fallet boendekostnader.

Socialstyrelsen lämnar de inrapporterade uppgifterna till Kolada.
2019.
65 25 miljoner kronor.
63
64

67

Malmö skiljer sig från de kommuner som har en liknande socioekonomisk struktur
när det gäller kostnader för ekonomiskt bistånd. Samtidigt har staden en befolkning
som på de allra flesta områden liknar befolkningen i dessa kommuner. Den bild som
ibland förmedlas av Malmö som en unik stad har därmed svagt stöd i data.
Malmö skiljer sig från de socioekonomiskt liknande kommunerna på fyra sätt. För det
första är Malmö en ung stad, med en stor och snabbt växande andel invånare i
arbetsför ålder. För det andra är andelen utrikes födda något större i Malmö än i de
flesta av jämförelsekommunerna, undantaget Södertälje. För det tredje är
utbildningsnivån i befolkningen relativt hög i Malmö, både bland inrikes och utrikes
födda. För det fjärde och slutligen så är Malmö en stad där en relativt stor andel av
befolkningen inte försörjer sig genom förvärvsarbete och där andelen som mottar
ekonomiskt bistånd är hög i många grupper.
Den stora andel av Malmös befolkning som befinner sig i åldersspannet 20-64 år
bidrar sannolikt till att kostnaderna för ekonomiskt bistånd, räknat per invånare, är
högre än i jämförelsekommunerna. Då en större andel av befolkningen tillhör denna
åldersgrupp, som står för den stora majoriteten av utbetalt ekonomiskt bistånd, leder
liknande kostnader för ekonomiskt bistånd per person inom åldersgruppen till en
större kostnad per invånare. På liknande sätt innebär Malmös relativt stora andel utrikes
födda att strukturella svårigheter för gruppen att etablera sig på arbetsmarknaden kan
ha en större inverkan på kostnaderna för ekonomiskt bistånd per invånare än i
kommuner med en mindre andel utrikes födda.
Både arbetslösheten och utbildningsnivån är mer ojämnt fördelad i Malmö än i de
övriga jämförelsekommunerna. Malmös befolkning består till stor del av högutbildade
personer och framstår inte som sämre rustad för arbetslivet än befolkningen i de
socioekonomiskt liknande kommunerna. Samtidigt kan den större andelen
Malmöungdomar som saknar godkända grundskole- och gymnasiebetyg jämfört med
(de skånska66) jämförelsekommunerna innebära att staden är på väg mot en allt större
andel personer utan fullständig grundläggande utbildning. Dessa personer kan ha en
särskilt utsatt ställning på arbetsmarknaden.
Arbetslösheten är, totalt sett, relativt hög i Malmö i förhållande till
jämförelsekommunerna. Skillnaderna drivs dock helt av arbetslösheten bland utrikes
födda med förgymnasial utbildning. Det är viktigt att poängtera att andelen av
befolkningen som tillhör denna grupp inte är större i Malmö än i de övriga (skånska)
jämförelsekommunerna – skillnaden gentemot dessa kommuner är enbart att
arbetslösheten inom gruppen är högre. Inom grupperna med högre utbildningsnivåer
och bland inrikes födda med förgymnasial utbildning är arbetslösheten istället låg
jämfört med (de skånska) jämförelsekommunerna.
Orsakssambandet mellan den låga och ojämnt fördelade sysselsättningen och de höga
kostnaderna för ekonomiskt bistånd är oklara. Samtidigt som svårigheter på
arbetsmarknaden kan orsaka större behov av ekonomiskt bistånd kan det inte
uteslutas att arbetssätt i nämndens verksamheter bidrar till att färre personer kommer i
arbete men detta behöver analyseras djupare. En möjlig orsak som ligger utanför
nämndens rådrum, men som inte har undersökts i utredningen är effektivitetsbrister
inom Arbetsförmedlingen i Malmö. Ingen offentlig granskning av denna myndighets
effektivitet är, enligt utredningens kännedom, tillgänglig. Dessa två faktorer är inte
För vissa uppgifter har utredningen bara haft tillgång till data över socioekonomiskt liknande
skånska kommuner, inte över socioekonomiskt liknande kommuner i riket.
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ömsesidigt uteslutande, utan kan bägge utgöra delförklaringar. Det är också oklart
varför arbetslösheten, speciellt bland utrikes födda personer med förgymnasial
utbildning, är högre i Malmö än i de jämförelsekommuner som tillhör samma
arbetsmarknadsregion – i synnerhet den mest närliggande kommunen Burlöv.
Samtidigt som vissa yttre förklaringsfaktorer kan urskiljas, bedömer utredningen att de
inte utgör hela förklaringen till Malmös höga kostnader för ekonomiskt bistånd
jämfört med de socioekonomiskt liknande kommunerna. En stor andel av Malmös
befolkning tillhör de åldersgrupper som i störst uträckning mottar ekonomiskt bistånd
– men samtidigt mottar en stor andel i samtliga åldersgrupper i staden ekonomiskt
bistånd. Relativt många Malmöbor saknar fullständiga grundskole- och gymnasiebetyg
– men samtidigt har Malmö har en större andel biståndsmottagare på samtliga
utbildningsnivåer än övriga kommuner. Dessutom är Malmöbefolkningens
utbildningsnivå generellt hög. Malmö har många utrikes födda – men samtidigt är
andelen biståndsmottagare stor även bland inrikes födda. Inte heller
hushållsstrukturen bland biståndsmottagare förklarar de höga kostnaderna; andelen
stora hushåll bland biståndsmottagare är inte större i Malmö än i de (skånska)
socioekonomiskt liknande kommunerna. Huvudkällan till Malmös höga kostnader för
ekonomiskt bistånd verkar därmed inte vara stora andelar invånare i grupper med
stora andelar biståndsmottagare, utan snarare en genomgående stor andel som mottar
ekonomiskt bistånd.
Stadskontoret bedömer att Malmös befolkningsstruktur till viss del kan förklara de högre
kostnaderna för ekonomiskt bistånd i staden jämfört med i andra kommuner, men att kostnaderna i
huvudsak måste drivas av andra faktorer. Den bild som ibland förmedlas av Malmö som en unik
stad vad gäller befolkningen har svagt stöd i data.

Staten har sedan flera år tillbaka beslutat om direktiv inom välfärdsområdet, vilket ofta
resulterat i ökade kostnader för kommunerna. Det är en allmän uppfattning, både från
Sveriges kommuner och regioner (SKR) och från kommunerna att dessa statliga
direktiv inte finansieras fullt ut. Arbetsmarknads- och socialnämnden är en nämnd
som påverkas och får kostnadsökningar på grund av de statliga direktiven.67 Enligt
arbetsmarknads- och socialnämndens analys syns det genom att en stor del av
Malmöborna med ekonomiskt bistånd ansöker om bistånd på grund av att andra
ersättningar inte räcker till.
Malmö har, jämfört med socioekonomiskt liknande kommuner, en stor andel personer
som får sin försörjning genom ekonomiskt bistånd och, tillsammans med Södertälje
och Göteborg, en något mindre andel som får sin försörjning genom sjuk- och
aktivitetsersättning. Otillräckliga statliga ersättningar kan därmed förklara höga
kostnader för kommunalt bistånd för Sveriges kommuner generellt, men kan inte
förklara varför Malmö ligger högre än socioekonomiskt liknande kommuner.
Stadskontoret konstaterar att staten har trätt tillbaka och lämnat ett större försörjningsansvar till
kommunerna. Detta ökade försörjningsansvar belastar alla kommuner, men Malmö drabbas troligen
hårdare eftersom förvärvsfrekvens är lägre än i andra socioekonomiskt liknande kommuner.
Utredningen ser ett behov av att Malmö stad även fortsättningsvis lyfter frågan om
försörjningsansvaret i dialog med relevanta nationella aktörer.

Nya gymnasielagen, Arbetsförmedlingens ändrade uppdrag, ensamkommande flyktingbarn
mm.
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Kommunfullmäktiges styrning av nämnden kan uppfattas som motsägelsefull, särskilt
på grund av att nämndens ekonomiska ramar är delade i separata delar. Å ena sidan
säger kommunfullmäktige att nämnden har ansvar för att bedriva en välfungerande
och effektiv verksamhet inom alla sina ramar. Å andra sidan säger kommunfullmäktige
att nämnden inte har ansvar för de ekonomiska konsekvenserna som uppstår för
utbetalning av ekonomiskt bistånd och boende för hemlösa. Det innebär att de
ekonomiska villkoren skiljer sig åt för olika delar i nämndens uppdrag, eftersom
arbetsmarknads- och socialnämnden har fullt kostnadsansvar för arbetet som ska
förebygga hemlöshet och behov av ekonomiskt bistånd.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbete är i många delar beroende av såväl
externa faktorer som det arbete som bedrivs av andra nämnder och externa aktörer.
Det har varit ett av de bärande argumenten för att nämnden inte kan åläggas fullt
kostnadsansvar för ekonomiskt bistånd och hemlöshet. Samtidigt innebär denna
konstruktion, där resultatansvaret istället ligger på kommunövergripande nivå, att
arbetsmarknads- och socialnämndens incitament att samverka med andra nämnder
och externa aktörer kan uppfattas som svagare. Även detta skulle kunna leda till
suboptimering om det skulle medföra att samverkan prioriteras ner.
Det finns inte belägg för att ovanstående resonemang om risker för suboptimering i
dagsläget styr arbetsmarknads- och socialnämndens agerande, tvärtom arbetar
nämnden med samverkan och med åtgärdsplaner för att begränsa kostnadsutveckling
även inom de ramar där nämnden saknar ekonomiskt ansvar för resultatet, men
effekter av utformningen av den ekonomiska styrningen analyseras vidare i en
kommande delrapport.
Ett ytterligare område som skulle kunna utvecklas i kommunen är arbetet med
ekonomiska konsekvensanalyser i beslutsunderlag. I dagsläget saknas gemensamma
modeller och förhållningssätt inom kommunen för den typen av analyser och det
varierar därför i vilken utsträckning samt hur de görs i samband med beslut. Sannolikt
har bristen på ekonomiska konsekvensanalyser på såväl kommunövergripande nivå
som på nämndsnivå bidragit till en del av kostnadsutvecklingen inom arbetsmarknadsoch socialnämndens verksamheter.
Stadskontoret kommer att analysera konstruktionen med separata ramar och resultatansvarsbefrielse
för arbetsmarknads- och socialnämnden i en kommande delrapport , med särskilt fokus på tydlighet i
styrningen. Vidare ser stadskontoret ett behov av att gemensamma modeller för att göra ekonomiska
konsekvensanalyser utvecklas och att ansvaret att göra sådana analyser i samband med beslut
förtydligas.
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