Budgetskrivelse 2021
Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar för att ge stöd och hjälp till de Malmöbor som har behov
av insatser och rätt till bistånd. Nämnden har genom sitt uppdrag en viktig roll i stadens arbete för att bidra till en hållbar utveckling. Nämnden står inför komplexa utmaningar som kräver strategiskt och långsiktigt arbete tillsammans med andra.
De förändringar i omvärlden som bedöms påverka nämnden under perioden 2021 till 2023 är:
•
•
•
•
•
•
•

Nationella beslut och statlig styrning som till exempel den statliga arbetsmarknadspolitiken, översyn av socialtjänstlagen och riktade statsbidrag.
En ökad befolkning leder till att fler Malmöbor förväntas behöva stöd och hjälp från nämnden.
Socialförsäkringsförmåner och arbetslöshetsersättningar som inte täcker den enskildes behov att
klara sin egen försörjning och som leder till ökade kostnader för nämnden.
Osäkerheten kring utvecklingen på arbetsmarknaden där prognoser visar på högre arbetslöshet
bedöms leda till att fler Malmöbor kommer att ha behov av att ansöka om försörjningsstöd.
Svårigheter att prognostisera migration samt förändringar i den nya EBO-lagen gör att det finns
en osäkerhet kring mottagandet av nyanlända i Malmö under de kommande åren.
Byggtakten i Malmö har, trots viss osäkerhet på bostadsmarknaden, varit fortsatt hög men för arbetsmarknads- och socialnämndens målgrupper behövs fler bostäder till lägre kostnader.
Organiserad brottslighet, hedersrelaterat våld och förtryck och våld i nära relationer bedöms leda
till ett ökat behov av nämndens insatser.

Nämnden har identifierat ett antal utmaningar där staden skulle vinna på att stärka det gemensamma arbetet. Ett framgångsrikt arbete med dessa frågor innebär bättre livsvillkor för de Malmöbor som ingår i
nämndens målgrupper samt minskade kostnader för staden som helhet:
•
•
•
•
•

Fler Malmöbor i självförsörjning.
Fortsatt utveckling av samordningen för att motverka hemlöshet.
Malmöbornas behov av stöd och hjälp på grund av psykisk ohälsa.
Fortsatt utveckling av det gemensamma arbetet för likvärdiga uppväxtvillkor.
Utvecklad samverkan med civilsamhället.

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade i maj 2020 om en plan för att begränsa kostnadsökningar genom
effektivisering och prioritering. Planen ligger till grund för nämndens arbete med verksamhetsförändringar, effektivisering och kvalitetsutveckling under åren 2021-2023. I februari 2020 trädde förvaltningens nya organisering i kraft. Den nya organiseringen bedöms förbättra förutsättningarna för att leverera i enlighet med
den beslutade planen. Planen innefattar sammanfattningsvis:
•
•
•
•
•
•

Att inriktningen mot arbete först gäller inom verksamhetsområde arbetsmarknad och ekonomiskt
bistånd vilket innebär att alla som kan arbeta, ska arbeta.
Arbete riktat mot arbetsgivare och bristyrken för att fler Malmöbor som uppbär försörjningsstöd
ska kunna ta del av parallella insatser som till exempel att kombinera sociala insatser, arbete eller
praktik och studier.
Kontroller för att förstärka arbetet mot misstänkta bidragsbrott, eliminera risk för felaktiga utbetalningar samt tydliggöra vikten för den enskilde att följa uppgjord planering.
Att stärka det brukarnära stödet inom hemlöshetsområdet genom effektivt användande av boenden i egen regi och genom att säkerställa att alla boendeplaceringar följer brukarens planering. Syftet är att se till att brukaren snabbt hittar en egen bostad och har förutsättningar att bo kvar.
Att förstärka tidiga och samordnade insatser i samverkan med de nämnder vars uppdrag och
verksamhet riktar sig till barn och unga.
Ytterligare öka antalet insatser i egen regi – både öppenvård och dygnsvård – samt ha fler, mer
flexibla och samordnade insatser i hela vårdkedjan för att förbättra effekten av vården och öka
kostnadseffektiviteten i verksamheten.

Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under
2021 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra förbättringar i den egna verksamheten?

Gemensamma utmaningar för socialnämnderna
Malmö stads tre socialnämnder – funktionsstödsnämnden, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden – har gemensamt arbetat med att identifiera Malmös största utmaningar för nämndernas målgrupper.
Nämnderna har gemensamt sett över förändringar i omvärlden, utvecklingstrender på global och nationell
nivå samt nya lagar eller myndighetsbeslut som påverkar socialnämndernas verksamhet och ekonomi på
kort och lång sikt.
Ekonomi
Nämndernas grunduppdrag innebär att tillhandahålla det stöd och den hjälp som styrs via lagar och förordningar och som kommunfullmäktige har beslutat om. Målgrupperna är Malmöbor över 65 år, Malmöbor med funktionsnedsättningar och Malmöbor som behöver hjälp av sociala skäl.
Karaktäristiskt för nämndernas verksamheter är att de är lagstyrda, vilket innebär en rättighet för Malmöborna att utifrån behov och prövning tillhandahållas service utifrån främst socialtjänstlagen (SoL), hälsooch sjukvårdslagen (HSL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Den prognostiserade lågkonjunkturen förväntas ge ett starkt avtryck i skatteunderlag och därmed kommunernas budgetar. I en förväntad krympande ekonomi behöver nya avvägningar göras mellan stadens verksamheter för att säkra de lagstadgade uppdragen med bibehållen kvalitet och en god arbetsmiljö.
Socialnämnderna har fortsatta ambitioner att säkerställa en långsiktigt socialt hållbar utveckling i Malmö
stad, vilket innebär att leverera verksamhet av god kvalitet till målgrupperna och säkerställa att detta görs
på ett effektivt sätt.
Konjunktur, arbetsmarknad och kompetensförsörjning samt Covid 19
På grund av följderna av coronapandemin prognostiserar finansdepartementet en lågkonjunktur och en
ökande arbetslöshet i landet. De omfattande varsel och konkurser som rapporteras bekräftar bilden av att
arbetsmarknaden kommer att försämras med fallande sysselsättning och stigande arbetslöshet. För arbetsmarknads- och socialnämnden bedöms detta innebära att fler hushåll i Malmö kommer att behöva ekonomiskt bistånd. Det bedöms också att fler personer kommer att behöva söka stöd på grund av sociala problem.
En trend som i hög grad påverkar socialnämndernas verksamhetsområden är den hårdare konkurrensen
om kompetens, särskilt för vissa yrkeskategorier. Socialnämnderna arbetar med att skapa goda förutsättningar för att attrahera och behålla personal. Nämnderna gör satsningar på kompetensutveckling och en
god arbetsmiljö. Första linjens chefer får stöd i sitt arbete för att klara sitt komplexa uppdrag och samtidigt
utöva ett nära ledarskap.
Virusutbrottet har visat på behovet av lager av skyddsutrustning och annat nödvändigt materiel. Överväganden och beslut behövs för att kunna förbereda verksamheterna inför risken av nya pandemier eller kriser. Samverkan mellan nämnder, Region Skåne och andra aktörer bedöms utgöra grunden för planeringen.

Statliga utredningar och beslut
Det finns ett antal större nationella utredningar och beslut som påverkar socialnämnderna.
Tillfälliga och riktade statsbidrag kan leda till underfinansierad verksamhet om dessa statsbidrag sedan dras
in, vilket försvårar planeringen på längre sikt. Generella och långsiktiga satsningar ger bättre förutsättningar för en stabilare utveckling och verksamhet.
Flera översyner av gällande lagar och bestämmelser som kan påverka nämndernas verksamhet pågår:
•
•

Framtidens socialtjänst genom översyn av socialtjänstlagen, vilken bland annat förväntas främja
det förebyggande arbetet och förenkla biståndsgivningen
Välfärdskommissionen ska systematiskt identifiera och analysera konkreta åtgärder som kan
stärka kommunsektorns förmåga att tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet i framtiden.

Kostnadsförskjutningar
Förskjutningen av kostnader till kommunen sker både från stat och region. Det har påverkan på alla socialnämndernas ekonomiska utveckling och är en del i den fortsatta utmaningen. För arbetsmarknads- och
socialnämnden påverkar detta genom att socialförsäkringar och arbetslöshetsersättningar inte är tillräckliga, på individnivå, så att Malmöbor kan bli självförsörjande.
Digitalisering och välfärdsteknik
Digitaliseringen förväntas leda till effektivisering inom flera verksamhetsområden. Den möjliggör införande av välfärdsteknologi som bidrar till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för socialnämndernas målgrupper och deras anhöriga.
En förutsättning för att nämnderna ska kunna genomföra planerade och kommande satsningar på digitalisering och välfärdstekniska lösningar är att det finns en digital infrastruktur tillgänglig inom staden. Dessutom är det en förutsättning att det finns en samsyn kring den digitala utvecklingen och dess prioritet. Utmaningen att tillgodose de resurser som krävs fordrar samarbete över förvaltningsgränserna. Förvaltningarna behöver ta fram nya arbetssätt som främjar samarbete och driver utvecklingen framåt.
Avtalen för flera av verksamhetssystemen kommer inom de närmaste åren att upphöra och nya upphandlingar kommer att göras av till exempel stödsystem för myndighetsutövning, dokumentation och avvikelsehantering.
Större värden genom samarbete med andra aktörer
En del i effektiviseringen av nämndernas verksamhet är pågående och utökade samarbeten med olika aktörer inom viktiga verksamhetsområden.
•
•
•

Samarbete med Region Skåne kring den enskilde brukaren/patienten i syfte att förstärka den nära
och personcentrerade vården.
Samarbete med andra nämnder i Malmö stad avseende nyttjande av lokaler, men även planering,
byggande, renovering och underhåll av lokaler i syfte att korta ned ledtider.
Samarbete mellan nämnder för att fler försörjningsstödstagare med hjälp av arbetsmarknadsinsatser och utbildning kan få ett arbete inom stadens verksamheter.

Nationella beslut och statlig styrning som påverkar nämndens kostnader
I inledningen till denna budgetskrivelsen nämns att det finns statliga utredningar och beslut som påverkar
nämnden samt att det sker en förskjutning av kostnader till kommunen från både stat och region. I detta
avsnitt förklaras påverkan på arbetsmarknads- och socialnämnden i mer detalj.
Inför 2020 fick arbetsförmedlingen utökade resurser för att kunna finansiera extratjänster. Nämnden kommer att fortsätta arbeta för att öka antalet extratjänster och andra arbetsmarknadsanställningar i Malmö
stad. När arbetslösheten ökar har arbetsförmedlingen, utan utökade resurser, mindre tid att arbeta med
varje arbetslös Malmöbo.
Utredningen om kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken (SOU 2020:41) drar slutsatsen att det även framöver är tillåtet för kommunerna att på uppdrag av och med ersättning från Arbetsförmedlingen vara leverantörer av arbetsmarknadspolitiska tjänster. Nämndens verksamheter bedömer att
förvaltningen behöver göra ännu mer för att stödja arbetslösa i Malmö.
Ersättningen från Migrationsverket för de ensamkommande barn och unga vuxna som Malmö stad tar
emot täcker inte kommunens kostnader. Nämnden arbetar för att hitta mer kostnadseffektiva insatser som
tillgodoser ungdomarnas behov. Målgruppen prognostiseras att minska under perioden 2021-2023 på
grund av att mottagandet minskar och att de ensamkommande barn som bor i Malmö idag blir vuxna. Påverkan på nämndens kostnader framöver blir därför mindre än tidigare år.
Nämndens ekonomi påverkas också av att socialförsäkringar och arbetslöshetsersättningar inte är tillräckliga för att Malmöbor ska bli självförsörjande. 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.
En analys av beviljat ekonomiskt bistånd under 2019 visade att strax över 25 procent gick till hushåll som
hade otillräcklig ersättning från andra socialförsäkringar och enbart behövde kompletterande försörjningsstöd eller till hushåll som var sjukskrivna med läkarintyg men som inte fick någon ersättning.
Diagram 1: Andel hushåll med ekonomiskt bistånd uppdelat på huvudsaklig anledning

I december 2019 fattade Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslut efter en granskning av nämndens
placeringar av barn och unga i en privat verksamhet under åren 2017 till 2019. Beslutet innebär att endast
vårdformerna familjehem, HVB-hem eller stödboende kan användas för unga i åldern 16 till 20 år. HVBhem och stödboenden måste ha tillstånd från IVO. Nämnden arbetar för att ställa om ungdomslägenheter

till stödboende i egen regi för att kunna tillgodose målgruppens behov och begränsa påverkan på nämndens kostnader. Under hösten 2020 fortsätter analysen av konsekvenserna av IVOs beslut.
Det finns inget beslut om att förlänga Socialstyrelsens statsbidrag för kommunernas arbete med att motverka hemlöshet inför 2021. Nämnden förväntar sig därför en utebliven intäkt om cirka 6-7 miljoner kronor. Nämnden bedömer att behovet av att arbeta proaktivt med hemlösheten kvarstår och att nämnden
behöver kompenseras för det uteblivna statsbidraget.
Regeringen har beslutat om ett antal tillfälliga ändringar i socialförsäkringssystemen för att mildra de ekonomiska effekterna av coronapandemin. Det finns just nu inga beslut om att förlänga dessa efter 1 januari
2021. Förlängning av dessa ändringar kan påverka nämndens ekonomiska förutsättningar positivt.
Arbetsmarknad och konjunktur
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bedömer att utbetalt ekonomiskt bistånd kommer att öka med
mellan 15 och 20 procent under 2020 och med ytterligare mellan 5 och 10 procent under 2021.
Arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser
påverkas av konjunkturen och läget på arbetsmarknaden. Utvecklingen påverkar Malmöbornas möjligheter
att bli eller förbli självförsörjande.
Läget på arbetsmarknaden är inför perioden 2021 till 2023 mycket osäkert. Arbetsförmedlingens senaste
prognoser visar på en arbetslöshet på ungefär 11 procent i riket under 2021, vilket kan jämföras med 6,9
procent under 2019. Arbetsförmedlingen har inte publicerat någon arbetsmarknadsprognos för Skåne sedan 2019.
Nämnden bedömer att kostnaderna för det ekonomiska biståndet kommer att öka i Malmö till följd av att
arbetslösheten stiger och ett antal personer kommer inte att vara kvalificerade till den inkomstrelaterade
arbetslöshetsersättningen.
Migration
Det finns flera osäkerhetsfaktorer kring migration till exempel hur migration påverkas av coronapandemin, konflikter i världen, nationella beslut kring resurser till migrationsverket och lagstiftning.
Malmö stads migrationsprognos från mars 2020 visar att antalet nyanlända som Malmö förväntas ta emot
minskar något under åren 2021 till 2023 jämfört med tidigare år. Malmö beräknas ta emot i genomsnitt
runt 600 nyanlända per år i jämförelse med nästan 1 000 personer under 2019 och 680 under 2020.
Färre nyanlända kan innebära ett mindre behov av bostäder för personer som tas emot enligt bosättningslagen men det finns en osäkerhet kring hur ändringar i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande
m.fl. (EBO-lagen) kommer att påverka mottagandet i Malmö.
Det är osäkert hur stor påverkan indragen dagersättning har för individens val av bosättning och vilka områden Malmö stad kommer att kunna undanta från möjligheten till eget boende under åren 2021-2023.
Om lagändringen får genomslagskraft och fler personer väljer att inte bosätta sig i eget boende i Malmö
under asylprocessen kan mottagandet minska under något år för att sedan öka på grund av ett större kommuntal enligt bosättningslagen.
Bostadsmarknad och hemlöshet
Konjunkturen och osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen på grund av coronapandemin kan
komma att påverka byggtakten i Malmö under åren 2021-2023. Malmö stads Befolkningsprognos 2020-2030
visar att bostadsbyggandet prognostiseras att minska under 2021 och att bostadsunderskottet i Malmö bedöms finnas kvar under de kommande åren.
Bostadsbyggandet i Malmö var under 2019 fortsatt högt och 3 390 bostäder blev klara under året. Vid årsskiftet 2019/20 var drygt 6 000 bostäder under produktion vilket innebär att många bostäder kommer att

bli klara även under 2020 och i börjar på 2021.
Malmö har en relativt låg andel lägenheter i hyresrätt och hyrorna i Malmö är fortsatt höga. Stadskontorets
rapport Flyttkedjeanalys för nybyggnation i Malmö (2019) visar att det frigörs flest hyresrätter och bostäder i låginkomstområden om det byggs hyresrätter i låg- eller medelinkomstområden. För att kunna tillgodose
behovet av bostäder för arbetsmarknads- och socialnämndens målgrupper, krävs att det byggs bostäder till
rimliga priser för hushåll med låga inkomster. Höga hyreskostnader, särskilt i nybyggnation, är en orsak till
att hushåll behöver bistånd och har svårigheter att uppnå egen försörjning.
Trygghet
Påverkan av coronapandemin är fortsatt osäker men det finns en risk för ökat utanförskap och otrygghet i
samhället på grund av högre arbetslöshet vilket i sin tur kan leda till ökad psykisk ohälsa samt ökat missbruk och beroende.
Trots att färre Malmöbor under de senaste åren varit utsatta för brott och att fler känner sig trygga finns
det fortsatt en stor upplevd otrygghet och oro i Malmö. I det offentliga rummet är den allvarliga och organiserade brottsligheten en stor utmaning och den leder till att fler personer behöver insatser från nämndens verksamheter.
Antalet anmälningar på grund av hot och våld i familjen ökade med cirka tio procent om året under 2018
och 2019 vilket bedöms bero på att benägenheten att anmäla har ökat. Utvecklingen hittills under 2020
tyder på att ökningstakten har dämpats. Den stora volymen av anmälningar på grund av hot och våld i familjen (nästan 1900 stycken under det första halvåret 2020) bedöms leda till ett fortsatt stort behov av insatser från nämndens verksamheter.
Befolkningsutveckling
Malmös växande befolkning påverkar nämnden eftersom fler Malmöbor förväntas efterfråga och behöva
nämndens stöd och insatser.
Malmös befolkning i arbetsför ålder (20-64 år) prognostiseras att öka med i genomsnitt 1 875 personer per
år under åren 2021-2023. Ökningen bedöms leda till att fler hushåll kommer att ansöka om ekonomiskt
bistånd och ansöka om hjälp på grund av missbruk eller psykisk ohälsa.
Under de senaste åren har runt nio procent av Malmös invånare någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd. Befolkningsökningen innebär att cirka 130 till 140 fler hushåll kommer att ha behov av ekonomiskt bistånd varje år, om behovet av ekonomiskt bistånd i befolkningen förblir oförändrat.
Utifrån Malmö stads senaste befolkningsprognos beräknas antalet barn och unga öka med ungefär 1 300
per år under perioden 2021-2023. Detta innebär att ungefär 50 fler barn varje år kommer att behöva insatser, utifrån antagandet att andelen barn i befolkningen som får insatser förblir oförändrad.

För att Malmö stad ska kunna bidra till att uppnå de globala målen och bli en socialt hållbar stad finns det
ett antal utmaningar som kräver ett arbete tillsammans i staden. Ett framgångsrikt arbete med dessa utmaningar bedöms innebära bättre livsvillkor för de Malmöbor som har behov av nämndens insatser och bedöms leda till minskade kostnader för staden som helhet.
Fler Malmöbor i självförsörjning
Arbetsmarknads- och socialnämnden bedömer att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är en viktig
samverkanspart och framgångsfaktor för att fler Malmöbor ska bli självförsörjande. Samordning av ledning och styrning samt gemensamma och prioriterade områden gagnar de Malmöbor som har behov av

utbildning för att nå målet självförsörjning.
Att tydligare koppla samman näringslivsutvecklingen i staden med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsfrågorna bedöms bidra till att fler Malmöbor kan ta del av de lediga jobben i staden. En utveckling av gemensamma analyser bedöms också bidra till att alla nämnder delar samma behovs- och målbild.
I Malmö har nästan 10 000 hushåll varje månad behov av ekonomiskt bistånd och det finns en risk att antalet ökar när arbetslösheten i staden ökar. Det finns alltså en stor potential i Malmö som, med utbildning,
matchning och stöd, kan bidra till stadens och omvärldens behov av kompetensförsörjning.
Malmö stad behöver fortsätta att erbjuda och utveckla möjligheter till utbildning parallellt med arbete, arbetsmarknadsinsatser och/eller sociala insatser.
Ett samordnat arbete för att motverka hemlöshet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har under de senaste tre åren bedrivit ett aktivt arbete för att minska
den hemlöshet där nämndens ansvar är tydligt enligt reglementet. Nämndens uppdrag är att ge Malmöbor
stöd och hjälp att hitta en bostad. Uppdraget är att bevilja bistånd till boende till nämndens målgrupper
men inte att lösa det grundläggande problemet med bostadsbrist.
Stadsrevisionen har rekommenderat kommunstyrelsen att utifrån reglementena förtydliga ansvarsfördelning och gränsdragning mellan de nämnder som har uppdrag som påverkar hemlösheten i staden. Nämnden bedömer att det finns behov av att ytterligare förtydliga ansvarsfördelningen utifrån nuvarande reglemente och att eventuellt göra en översyn av reglementena.
Tekniska nämnden har, i samarbete med bland annat arbetsmarknads- och socialnämnden, tagit fram ett
förslag till program för att motverka hemlöshet med en tillhörande handlingsplan. Programmet beskriver
övergripande målsättningar och principer medan handlingsplanen tydliggör konkreta åtgärder och ansvar.
Arbetsmarknads- och socialnämnden bedömer att kommunfullmäktiges antagande av programmet kan
bidra till ett mer samordnat arbete för att motverka hemlöshet i Malmö stad.
De bostadspolitiska målen i Malmö stads bostadsförsörjningsprogram innebär bland annat att Malmö stad
ska "särskilt verka för att utsatta gruppers behov tillgodoses" och att MKB ska "erbjuda goda bostadsmiljöer som alla kan efterfråga". Då nämnden under 2020 beviljat tillfälligt boende till i genomsnitt 770 hushåll i månaden, gör nämnden bedömningen att det återstår ytterligare arbete för att kunna uppnå dessa
mål under mandatperioden.
Malmöbors behov av stöd och hjälp på grund av psykisk ohälsa
Den psykiska ohälsan i samhället har ökat under de senaste 10-15 åren, både bland barn och bland vuxna.
Vuxna i Malmö och i Skåne har också sedan tidigare sämre psykisk hälsa än rikssnittet (källa: Malmö stads
hållbarhetsrapport 2017 och den nationella folkhälsoenkäten). Under våren har bland annat Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) påpekat att det i kristider finns en risk för ökad psykisk ohälsa. Region
Skåne, och andra regioner, rapporterar att personer med missbruk och beroende har mått sämre under
2020 och att antalet återfall ökar.
Personer med psykisk ohälsa behöver ofta hjälp från flera olika myndigheter och nämnder inom Malmö
stad. För att kunna tillgodose dessa Malmöbors behov av stöd och hjälp behövs en sammanhållen vård i
staden. Under 2020 arbetar en gemensam ledningsgrupp med representanter för funktionsstödsnämndens
och arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter aktivt med att driva ett strategiskt utvecklingsarbete för målgruppen. Arbetet är prioriterat och kommer att fortsätta under kommande år.
Gemensamt arbete för likvärdiga uppväxtvillkor
När samhällsekonomin utsätts för påfrestningar riskerar familjers möjligheter till självförsörjning att påverkas negativt. Förutsättningarna för barn och unga i staden som redan idag växer upp under ansträngda
förhållanden riskerar att förvärras och bli mer långvariga. Tidiga insatser kring barn och unga och ett gemensamt arbete i staden är då avgörande. Genom att tillgängliga resurser kopplas samman och utnyttjas

samordnat kan arbetet med barn och unga blir mer effektivt.
Malmös nämnder behöver ges stärkta förutsättningar att sluta upp kring barn och unga. Forskning visar
att en lyckad skolgång är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för att motverka psykisk ohälsa. När främjande och förebyggande insatser inte når fram eller inte är tillräckliga behöver det finnas lättillgängliga
stöd- och hjälpinsatser för de barn, unga och familjer som behöver dem.
Malmös förskolor och skolor är en viktig arena för att ge alla barn och unga i staden förutsättningar för en
trygg och lärorik uppväxt och jämlika livsvillkor på sikt, medan socialtjänsten arbetar för att förhindra att
barn och ungdomar far illa samt ger stöd och hjälp till barn och unga som behöver det. Tillsammans kan
nämnderna också bidra till att fler vårdnadshavare känner sig trygga i sitt föräldraskap och med att stötta
sina barn under deras skolgång.
En förutsättning för att stärka det gemensamma arbetet kring barnen och ungdomarna i Malmö är att det
finns strukturerade och tydliga former för samverkan mellan nämnderna och med andra myndigheter. En
viktig arena är Samverkan för barn och unga i Malmö (SBUM), en samverkansgrupp med representanter från
utbildningsförvaltningarna, arbetsmarknads- och socialförvaltningen, funktionsstödsförvaltningen, kulturoch fritidsförvaltningarna, samt från polisen.
SBUM har fått i uppdrag av berörda förvaltningsdirektörer att ta fram en handlingsplan inför perioden
2021-2023 för genomförande av aktiviteter i samverkan kring barn och unga som har behov av stöd från
mer än en förvaltning. Aktiviteterna i handlingsplanen ska bidra till att tillgodose behoven hos barn och
unga, öka effektiviteten genom ett samordnat utnyttjande av resurser, att identifiera och ta fram samverkansstrukturer och arbetsmodeller samt att vid behov skapa nya insatser och stärka befintliga insatser.
Handlingsplanen ska knytas till kommunfullmäktiges mål och utgå från gemensamt prioriterade målgrupper och behov.
SBUM har identifierat ett antal områden som behöver prioriteras i samverkansarbetet:
•
•
•
•
•

Utsatta barn och unga, ofta i familjer med omsorgssvikt
Barn med normbrytande beteende eller kriminalitet
Placerade barn
Barn och ungdomar med psykisk ohälsa, där Malmö stad kan gemensamt uppmärksamma och
stödja barnen men inte behandla
Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.

Kartläggningsarbetet under våren 2020 har visat på styrkor i samverkansarbetet i Malmö. Det gemensamma arbetet på familjecentralerna innebär bättre möjligheter för nämndernas uppsökande verksamhet
samt för att tidigt nå familjer och erbjuda stöd och insatser. Det så kallade akutteamet lyfts fram som en ett
framgångsrikt samarbete mellan grundskolan och socialtjänsten kring elever med omfattande normbrytande beteende.
Kartläggningen har även visat på en del områden där insatser behöver stärkas eller där det behövs nya insatser eller arbetssätt för att säkra barn och ungas likvärdiga livsvillkor i Malmö. För att varje medarbetare
som arbetar med barn i Malmö ska veta vart de kan vända sig om de möter ett barn i behov av stöd, behövs en tydlig överblick över vilka insatser som finns i staden och hur samarbetet mellan förvaltningar
fungerar. För barn och unga som har riskfaktorer för att utveckla problem finns det ett behov av ett mer
systematiskt gemensamt arbete mellan fler nämnder.
Utveckla samverkan med civilsamhället
Civilsamhällesaktörer i Malmö utgör ett viktigt komplement till arbetsmarknads- och socialnämndens
verksamheter inom bland annat hemlöshet, missbruk, våld i nära relation och för barn och unga. Både civilsamhället och regeringen har uppmärksammat att fler utsatta människor har behov av stöd och hjälp
under coronapandemin.

Det ekonomiska stödet till civilsamhället på det sociala området har i Malmö under många år varit oförändrat och under 2020 uppgår det till cirka 9 miljoner eller cirka 26 kronor per invånare och år. Motsvarande stöd i Göteborg uppgår till cirka 140 kronor per invånare och i Stockholm till cirka 125 kronor per
invånare och år.
Civilsamhället har ofta goda möjligheter att skapa förtroendefulla relationer till individer och grupper som
socialtjänsten har svårt att nå ut till. Tillitsfulla relationer mellan Malmö stad och nyckelaktörer inom civilsamhället generellt, och i de utsatta områdena i synnerhet, kan ge ett starkare skydd mot riskfaktorer för
att förebygga uppkomsten av sociala problem och bidra till ökad jämlikhet och demokratisering.
Genom att utveckla och fördjupa samverkan med civilsamhället ökar förutsättningarna att i högre grad
kunna nå ut med de insatser som kommunen redan har, och på så sätt bättre kunna möta individens behov och bidra till ökad trygghet och säkerhet för Malmöborna.

Här besvarar nämnden följande frågor:
•
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
nämnden framöver och varför?
Hur planerar nämnden att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller
kvalitetsutveckling?

Ny organisering 2020
Den 1 februari 2020 trädde förvaltningens nya organisering i kraft. Målet med den nya organiseringen är
att:
•

•

Säkerställa att de Malmöbor som har behov av insatser från socialtjänsten erbjuds såväl tidiga och
samordnade insatser – samt insatser när behov väl uppstått.
Utveckla arbetssätt och insatser som gynnar de Malmöbor förvaltningen är till för och är likvärdiga oavsett vart i staden man bor.
Skapa förutsättningar inom organisationen, som säkerställer socialt arbete nära brukarna.

•
•

Ha en effektivare verksamhet, som är i balans med den budgetram som är tilldelad.
Säkerställa en tydligare styrning och ledning av verksamheten.

•

Med en förändrad ledningsorganisation och tydligare styrning och ledning ökar förvaltningen sin förmåga
till kontroll över kostnaderna i förvaltningen och kan därmed lättare prioritera satsningar för redan identifierade och kommande utmaningar.
Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd
Arbetsmarknads- och socialnämnden har sedan den bildades 1 maj 2017 haft fokus på att fler Malmöbor
ska bli självförsörjande, framför allt genom arbete och/eller studier. Nämndens verksamheter bedriver ett
brukarnära arbete med fokus på att alla som kan arbeta, ska arbeta utifrån inriktningen arbete först som
nämnden har beslutat om. Nämndens verksamheter har i uppdrag att bistå den enskilde med rätt stöd i
denna målsättning.
Nämndens inriktning, socialtjänstlagens intentioner samt forskning visar att aktiv planering, individuellt
anpassat stöd och insatser samt regelbunden uppföljning är en framgångsrik strategi för att få fler personer
självförsörjande. Nämnden arbetar aktivt med att erbjuda den enskilde möjligheter till parallella, sammanhängande insatser för att den enskilde ska göra förflyttningar mot självförsörjning eller direkt till självförsörjning.
Nämnden fortsätter också att arbeta riktat mot arbetsgivare och bristyrken för att fler deltagare ska kunna
ta del av parallella insatser som till exempel att kombinera sociala insatser, arbete eller praktik och studier.
Samarbete och samverkan med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är viktig för att fler personer
med en låg utbildningsnivå ska gå vidare till olika former av vuxenutbildning. Detta behov hos Malmöborna visar på vikten av att staden prioriterar vuxenutbildning under kommande år.
Nämnden arbetar också för att bryta långvarigt försörjningsstöd och korta biståndstiderna samt för att förebygga att fler hushåll har långvarigt försörjningsstöd.
Nämnden har ett särskilt fokus på att färre barn ska växa upp i familjer som har försörjningsstöd som inkomstkälla och att alla barn ska ha en trygg boendesituation. För de barn som lever i ekonomisk utsatthet
eller hemlöshet ska nämnden bidra till att tiden i utsatthet blir så kort som möjligt. För att lyckas i uppdraget behövs ett omfattande samarbete inom förvaltningen, med andra förvaltningar, med andra myndigheter och med näringslivet.

Under våren 2020 har kommunstyrelsen tillsammans med arbetsmarknads- och socialnämnden gjort en
utredning om de bakomliggande orsakerna till Malmö stads höga kostnader för ekonomiskt bistånd. Utredningen visar bland annat att Malmö har sedan många år tillbaka har en hög andel invånare som uppbär
ekonomiskt bistånd och en hög arbetslöshet, trots att antalet arbetstillfällen i staden ökar. Det finns en
matchningsproblematik på arbetsmarknaden i Malmö där arbetsgivare har svårt att rekrytera samtidigt som
arbetslösheten är hög.
Statistik från arbetsförmedlingen visar att antalet arbetslösa med en utsatt ställning på arbetsmarknaden,
som har svårare att få jobb, har ökat under de senaste 10 åren. Att Malmö, sedan många år tillbaka, har en
stor andel hushåll med ekonomiskt bistånd bidrar till att kostnaderna är och har varit höga.
Utifrån regeringens prognos som presenterades i samband med vårbudgeten och med hänsyn taget till den
pågående pandemin, kan arbetslösheten i Malmö överstiga 20 procent i slutet av året om utvecklingen följer tidigare trend i relation till rikets siffror. Krisen har hittills påverkat unga vuxna i störst utsträckning vilket kan påverka deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och på längre sikt kan leda till en
ökning av antalet unga vuxna som ansöker om ekonomiskt bistånd. Regeringen har infört nya regler för akassa som innebär att fler arbetslösa kommer att kvalificera sig till ersättning, därmed kan påverkan på
ekonomiskt bistånd av den ökande arbetslösheten blir mindre än den annars skulle ha varit.
Nämndens arbete med effektiviseringar inom området
Nämnden genomför två nya insatser kopplade till arbetsmarknadsområdet. Dels ett nytt koncept för
Malmökraften som kommer att arbeta med båda parter i hushållet när en vuxen är aktuell i projektet och
dels ska fler personer delta i arbetsmarknadsutbildningar eller insatser som ger den enskilde rätt till aktivitetsstöd.
Dessa åtgärder ger en helårseffekt på 9-12 miljoner kronor under 2021.
Nämnden ökar arbetet med kontroller för att förstärka arbetet mot misstänkta bidragsbrott, eliminera risk
för felaktiga utbetalningar samt tydliggöra vikten för den enskilde att följa uppgjord planering. Särskilda
medarbetare kommer att ha detta som sitt huvuduppdrag. Åtgärderna kommer att följas upp varje månad
som en del av den interna kontrollplanen och effekten kommer att kartläggas.
Helårseffekten beräknas uppgå till 60-65 miljoner kronor under 2021.
Totalt ger planen för åtgärder avseende ekonomiskt bistånd en effekt på mellan 70 och 75 Mkr per år från
2021 och framåt.
Nämndens åtgärder under 2020 och framåt leder till minskade kostnader för ekonomiskt bistånd men
högre arbetslöshet bedöms samtidigt leda till ökade kostnader under 2021. Kommunfullmäktige beslutade
den 3 juli 2020 att utöka ramen för ekonomiskt bistånd med 250 miljoner kronor under 2020 och nämnden bedömer att de utökade ramen behöver bibehållas under år 2021.
Hemlöshet
Kommunfullmäktiges mål för åren 2020-2022 tydliggör att det krävs samverkan mellan berörda nämnder
för att motverka hemlöshet på grund av bostadsbrist. Samverkan med andra behövs för att skapa förutsättningar för fler Malmöbor att få ett eget boende. Genom samverkan inom förvaltningen, med andra
nämnder och bolag kommer nämnden bidra till ett större fokus på de bakomliggande orsakerna till hemlösheten. Nämnden kommer också att fortsätta bidra till stadsövergripande processer för att öka bostadsbyggandet för utsatta grupper.
Nämndens arbete ska bidra till att minska hemlösheten för Malmöbor i nämndens målgrupper och samtidigt säkra en god kvalitet på insatserna för de Malmöbor som är hemlösa. Enligt Malmö stads hemlöshetskartläggning minskade hemlösheten i Malmö under 2019 för första gången sedan 2013.
Sedan maj 2019 gäller inom nämndens verksamheter en ny vägledning för bistånd till boende. Vägledningen är en anpassning till den rättspraxis som råder inom området och innebär att enbart hushåll med

speciella svårigheter kan få bistånd enligt socialtjänstlagen till långsiktiga boendelösningar. Vägledningen
samt den hemlöshetssatsning som nämnden genomförde under 2018 och 2019 har bidragit till minskade
kostnader för hemlöshet.
Nämnden kommer under perioden 2021-2023 att arbeta för att ytterligare öka kostnadseffektiviteten i
verksamheten. Nämnden stärker det brukarnära stödet, använder boenden i egen regi mer frekvent samt
följer upp effekterna av nämndens nya vägledning för bistånd till boende. Nämnden kommer fortsätta arbeta med att säkra att Malmöborna får stöd och hjälp för att hitta en egen bostad så snabbt som möjligt.
Nämndens arbete med effektiviseringar inom området
Nämnden har beslutat om två åtgärder för att minska externa placeringar, framför allt akuta boendelösningar:
1. Ett lägre mottagande enligt bosättningslagen har lett till att befintliga boenden kan ställas om. Fler
hushåll som har ett akut behov av boende placeras inom förvaltningens egna boenden vilket
minskar de totala kostnaderna för boende. Omställningen kommer att öka möjligheten för Malmöbon att få stöd och råd och barnperspektivet beaktas i större omfattning. Detta bedöms ge positiva effekter för både hemlöshetsramen och nämndens egen ram.
2. Utökar den gemensamma bokningscentralen för boende utan stöd till att även omfatta övertagslägenheter och boende med stöd.
Totalt ger handlingsplanen för hemlöshetsramen en effekt på cirka 10 miljoner kronor för åren 2021 och
framåt.
Nämndens kostnader för hemlöshet minskade med cirka 13 procent mellan 2018 och 2019 och nämnden
prognostiserar en minskning med 80 miljoner eller 20 procent under 2020. Trots omfattande åtgärder och
kostnadsminskningar bedömer nämnden att ramen kommer att överskridas med cirka 15 miljoner kronor
under 2020. Den budgetram som nämnden tilldelats under 2020 bedöms vara rimlig för 2021 efter index
och demografiuppräkning.
Arbetsmarknads- och socialnämnd
Nämndens arbete ska bidra till att barn och unga som kommer i kontakt med socialtjänsten får förutsättningar för en god skolgång och hälsa, att personer med missbruk och beroende får förutsättningar för att
självständigt klara vardagen i bostaden och i samhället samt att öka tryggheten i hemmet och i det offentliga rummet. Nämndens verksamheter ska göra detta genom att:
•
•
•

Förvaltningen i ett tidigt skede möter upp barns och vuxnas behov av skydd och stöd och utifrån
det agerar och motiverar till insatser.
Minskad administration till förmån för mer intervention – en utredning ska alltid fokusera på att
stödja Malmöbor i att reda ut sina svårigheter och ge ett mervärde för dem som omfattas av den.
Kraftsamla kring skolelever – en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barn och unga är behörighet till gymnasieskolan. Förvaltningen ska arbeta för att skapa förutsättningar för en god skolgång
i samverkan med stadens skolförvaltningar.

Arbetsmarknads- och socialnämnden har under lång tid haft ett ökat inflöde av ansökningar och framför
allt orosanmälningar som rör barn och unga och denna utveckling fortsätter även under 2020. Antalet anmälningar ökade med 8 procent mellan 2017 och 2018 och med ytterligare 14 procent året efter.
Antalet barn med behov av insatser ökade med sex procent mellan 2017 och 2018 och med sju procent
året efter. Under samma period ökade befolkningen i åldrarna 0-18 år bara med två till tre procent per år.
Under första halvåret 2020 har antalet orosanmälningar ökat med 11 procent jämfört med samma period
2019 och antalet barn i behov av insats har ökat med åtta procent.
Socialstyrelsen har i sin statistik visat att pojkar i åldersgruppen 13-17 år är överrepresenterade vad gäller

heldygnsinsatser enligt SoL och/eller LVU och detsamma gäller i Malmö. Samtidigt visar befolkningsprognosen på en stor befolkningsökning i åldersgruppen under de kommande åren.
I Malmö fick 417 pojkar i åldrarna 13-17 heldygnsvård under 2019. Det utgör fem procent av befolkningen i åldersgruppen i jämförelse med två procent i riket som helhet. Enligt befolkningsprognosen för
Malmö ökar antalet pojkar i åldern 13-17 år från 8 500 år 2019 till nästan 10 000 år 2022.
Om behovet av heldygnsvård ligger kvar på fem procent av pojkarna i åldersgruppen kommer behovet av
heldygnsvård öka med cirka 60 placeringar fram till år 2022. Beräknad kostnadsökning för nämnden, i ett
sådant scenario, är runt 10 miljoner kronor om året, endast för denna åldersgrupp.
Nämnden bedömer att det finns ett behov av att kvalitetssäkra beräkningen av demografieffekten för arbetsmarknads- och socialnämnden inför kommunfullmäktiges budget.
Nämndens arbete med effektiviseringar inom området
Nämndens arbete med effektivisering inom arbetsmarknads- och socialnämndens budgetram inriktar sig
på att ställa om i verksamheten för att öka antalet insatser i egen regi – både öppenvård och dygnsvård –
samt ha fler och flexibla insatser i hela vårdkedjan för att förbättra effekten av vården och öka kostnadseffektiviteten i verksamheten.
Planerad utökning av insatser i egen regi är:
•
•
•
•
•

omorganisering och samordning för att i större utsträckning kunna utreda och behandla familjer
med behov av stöd i sin hemmiljö,
utökning av Enebacken, Malmös stads egen institution för barnfamiljer i kris,
utökad öppenvård för familjer med yngre barn i syfte att minska antalet placeringar på institution
eller i jour- eller familjehem,
utökning av öppenvård för målgruppen 13-19 åringar i syfte att minska dyrare, externa placeringar,
utökning av öppenvård för personer med missbruk i syfte att minska dyrare, externa placeringar.

För att kunna genomföra effektiviseringarna krävs en viss satsning i form av både nyinrättade tjänster och
införskaffande av lokaler. Nämnden ser detta som en nödvändighet för att kunna bryta den negativa trenden med ökade externa placeringar och tillhandahålla vården i Malmö antingen i det egna boende eller i
förvaltningens egna institutioner.
Arbetet med att starta upp nya verksamheter samt nya arbetssätt och insatser pågår under 2020. Effekterna för Malmöborna och påverkan på kostnaderna kommer att följas upp innan beslut fattas om
huruvida de ska utökas ytterligare.
Sammantaget bedöms dessa effektiviseringar leda till minskade kostnader om 27 miljoner kronor på
helårsbasis.
Kommunfullmäktige beslutade den 3 juli 2020 att utöka ramen med 45 miljoner till socialt förebyggande
insatser riktade till barn och unga samt arbete mot våld i nära relationer. Nämnden bedömer att motsvarande satsning behövs även under nästkommande år.
Nämndens åtgärder under 2020 och framåt bedöms leda till minskade kostnader men samtidigt fortsätter
behovet av insatser hos Malmöborna att öka, framför allt hos barn och unga. Nämnden bedömer att det
krävs ett långsiktigt arbete med tidiga och förebyggande insatser för att minska behovet av till exempel
kostsamma institutionsplaceringar för barn i Malmö. Omställningen från extern köpt vård till vård i egen
regi innebär initialt högre kostnader.
Nämnden bedömer därför att det krävs en utökning av ramen under 2021 med ytterligare 100 miljoner
kronor, jämfört med budget 2020, förutom kompensation för demografi och för löne- och prisutveckling.

Effektiviseringar i befintlig verksamhet
Den nya organiseringen i förvaltningen för med sig att resurser i större utsträckning än tidigare kan samutnyttjas och att vissa administrativa kostnader minskar. Nämndens verksamheter arbetar även med ett mer
effektivt nyttjande av lokaler bland annat genom att noggrant utvärdera alla hyreskontrakt som löper ut
innan de förlängs. Ett särskilt projekt pågår i samband med omlokaliseringar av delar av arbetsmarknadsverksamheten.

Tillståndsenheten
Arbetsmarknads- och socialnämnden handlägger ärenden som gäller alkoholserveringstillstånd och försäljningstillstånd för tobak samt utövar tillsyn över alkoholservering, försäljning av tobak, elektroniska cigaretter och folköl. Verksamheten är helt finansierad av avgifter för ansökningar och tillsyn. Restauranger
med stadigvarande serveringstillstånd betalar både en fast och en rörlig avgift för den årliga tillsynen. Den
rörliga tillsynsavgiften baseras på omsättningen av alkohol som tillståndshavaren redovisar i restaurangrapporten.
Coronapandemin har lett till minskad omsättning på många restauranger vilket kommer att påverka intäkterna för tillståndsenheten under 2021 och 2022. Den minskade omsättningen kan innebära att verksamheten inte kommer att kunna finansieras enbart genom avgifter.
Statsbidrag för flyktingar
Kommunbidragsramen Statsbidrag flyktingar omfattar enbart intäkter i form av vissa riktade statsbidrag som
kommunen får för mottagande av nyanlända. Statsbidragen regleras i förordningen (2010:1122) om statlig
ersättning för insatser för vissa utlänningar.
Prognosen för år 2021 är att ramen kommer att uppgå till 74 miljoner kronor.
Utgångspunkten för budgetberäkningen 2021 är antal kommunmottagna personer under 2019 och antaganden om volymer framöver. Budgeten baseras på de ersättningsnivåer som gäller för 2020.
Den nedåtgående trenden av antalet asylsökande fortsätter, vilket innebär färre antal beviljade uppehållstillstånd på sikt. Reserestriktioner som införts i samband med coronapandemin utgör en betydande faktor
för hur många nyanlända tas emot i kommunen framöver. Lagen om tillfälliga bestämmelser att få uppehållstillstånd antas gälla under 2021.
Digitalisering
Nämnden har påbörjat ett omfattande arbete med digitalisering som kommer fortsätta även under perioden 2021 till 2023. Digitalisering inom nämndens verksamheter bedöms leda till effektivisering, ökad
kvalitet, likvärdighet och en förbättrad service till Malmöborna, samt ställer krav på förändrade arbetssätt
och digital kompetens inom nämndens verksamheter.
Ökad användning av e-tjänster och automatisering av processer bedöms leda till att det frigörs tid till socialt förändringsarbete, istället för administrativt arbete. Inom ekonomiskt bistånd kommer till exempel eansökan och automatisering av beräkningar att leda till att socialsekreteraren kan träffa sina klienter mer
och ägna mer tid åt självförsörjningsuppdraget. Effekterna av digitaliseringsarbetet har realiserats redan
under vårens coronapandemi med tillgänglighet genom digitala tjänster och möjlighet för medarbetare att
arbeta hemifrån. Effekterna kommer fortsatt realiseras under 2021.
Olika tekniska hjälpmedel, till exempel självservice för den enskilde Malmöbon genom e-tjänster och chattar ökar tillgänglighet och kan ge brukaren mer inflytande och kontroll över sina egna insatser, något som
forskning visar kan leda till ökad självständighet.
Digitaliseringen leder också till högre förväntningar på förvaltningen, till exempel förväntar sig brukare att
kunna genomföra enklare ärenden på nätet och att kunna ta kontakt med nämndens verksamheter under

alla dygnets timmar. Detta ställer krav på förändrade arbetssätt och ökad tillgänglighet. I omställningsprocessen till digitaliserade arbetssätt kan det krävas mer resurser i termer av tid för utbildning både för personal och för brukare.
Integrering av rättighetsperspektiv i planeringen
Enligt Malmö stads nya modell för styrning, ledning och utveckling med kommunfullmäktigemål är nämnderna ansvariga för att beskriva hur jämställdhet, jämlikhet och barnrätt ska integreras i arbetet med målen.
Dessa perspektiv ska fortsätta genomsyra nämndens planering och ligga till grund i mötet med Malmöborna. Arbetet med rättighetsperspektiven är både en fråga i arbetet för Malmöbon och utifrån ett medarbetarperspektiv.
Nämnden har en handlingsplan med aktiva åtgärder mot diskriminering. Planen handlar om att förebyggande och främjande aktiviteter genomförs för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och
möjligheter för alla medarbetare. Detta arbete är ett led i att arbeta aktivt med att minska de skillnader i
utfall mellan olika könsidentiteter som framkom i 2019 års medarbetarenkät.
För att kunna bibehålla en god kvalitet i arbetet samt fortsätta utveckla nämndens arbete krävs stöd i utvecklingsarbetet och kontinuerlig kompetensutveckling. Detta har tidigare år möjliggjorts genom de sökbara medel som kommunstyrelsen årligen har utlyst. Arbetsmarknads- och socialnämnden bedömer att
någon form av finansiering från kommunstyrelsen kan bidra till att upprätthålla kommunens arbete med
rättighetsperspektiven under perioden 2021-2023 då många nämnder kommer att ha en pressad ekonomisk situation.
Ekonomistyrning
Nämnden arbetar för att öka kompetensen i förvaltningen avseende ekonomistyrning, bland annat genom
att förtydliga vad budgetansvaret innebär. Ett förslag till riktlinjer för ekonomisk styrning har tagits fram i
samarbete med stadskontoret och föreslås beslutas i nämnden under hösten. En ny resursfördelningsmodell implementeras och dokumenteras. I oktober 2020 utbildas förvaltningens chefer i ekonomi tillsammans med Kommunalekonomernas förening och stadskontoret.
Arbetsmiljö
Arbetet med att säkerställa en god arbetsmiljö kommer fortsatt prioriteras eftersom det finns ett positivt
samband med bra arbetsklimat, låg sjukfrånvaro, låg personalomsättning och en verksamhet av god kvalitet. Att chefer har förutsättningar för ett nära ledarskap är en viktig arbetsmiljöfaktor och en princip som
fortsatt är viktig för nämnden.
Inom flera av nämndens verksamheter är arbetsbelastningen fortfarande hög och arbetet med att förebygga ohälsosam arbetsbelastning fortsätter.
Antalet händelser i verksamheten kopplat till hot och våld samt våld mot medarbetare är fortsatt stort
inom socialtjänsten. Arbetet med att förebygga sådana händelser fortgår.
Den 1 juli 2020 trädde förvaltningens nya organisation i kraft vilket bedöms underlätta möjligheten att
hjälpas åt där behovet är störst. För att alla nämndens brukare ska få en likvärdig service fortsätter förvaltningen att ta fram gemensamma arbetssätt även inom ramen för arbetsmiljöarbetet.
Kompetensförsörjning och lön
Nämndens samlade uppdrag och utmaningar medför en hög grad av komplexitet i arbetet för många av
förvaltningens yrkesgrupper. I syfte att attrahera och behålla medarbetare och chefer med hög kompetens
har nämnden fortsatt behov av att arbeta för förändrad lönestruktur.
Nämnden har ett långsiktigt perspektiv i lönebildningsarbetet utifrån analys och årliga ställningstaganden.
För att säkra kompetensförsörjningen på såväl kort som lång sikt behöver det lönestrukturella arbetet
fortgå över tid.

Under 2021 utmanas behovet av lönestrukturella förflyttningar för förvaltningens yrkesgrupper särskilt i
och med rådande ekonomiska förutsättningar och behöver balanseras mot nämndens behov av att säkra
kompetensförsörjningen.

I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2021 med plan för 2022-2026.
Nämndens planerade investeringar avser främst inköp av inventarier för stadigvarande bruk i samband
med uppstart av nya verksamheter och nya lokaler.

