Delårsrapport 2020 innehåller uppföljning av kommunfullmäktiges mål, verksamhet och ekonomi.
Nämndens brukare och medarbetare har påverkats av coronapandemin under våren vilket beskrivs genomgående i rapporten. Utvecklingen på arbetsmarknaden har varit mer negativ än vad som prognostiserades i början av året, migrationen har minskat och antalet ansökningar och anmälningar på grund av hot
och våld i familjen har minskat något.
Nämnden har tilldelats ansvar för elva av tretton av kommunfullmäktiges mål för mandatperioden och
målen täcker en stor del av nämndens verksamhet och utmaningar. Nämnden bedömer att arbetet med
fyra av kommunfullmäktiges mål går enligt planering, att två avviker positivt, ett avviker negativt och att
fyra avviker både positivt och negativt.
Förutsättningarna för nämndens ekonomiska situation har förändrats sedan nämnden fattade beslut om
nämndsbudget 2020. I maj 2020 beslutade nämnden om en handlingsplan för att begränsa kostnadsökningar med en långsiktig effekt på 121 miljoner kronor. I juli 2020 beslutade kommunfullmäktige om en
utökning av ramarna med 395 miljoner kronor.
Resultatet för budgetramen för arbetsmarknads- och socialnämnden uppgår för perioden januari till
augusti 2020 till -21,2 miljoner kronor. För helåret bedöms verksamheten vara i balans med budget då effekterna av handlingsplanen är större under hösten. Prognosen inkluderar en utökning av ramen enligt beslut i kommunfullmäktige med 145 miljoner kronor och en beräknad effekt av handlingsplanen med 15
miljoner kronor.
Antalet orosanmälningar gällande barn och unga har ökat med tio procent, eller 880 stycken, jämfört med
samma period 2019. Det ökade antalet anmälningar har lett till fler utredningar och fler beviljade insatser.
Nämnden arbetar med en omställning av verksamheten till tidiga insatser och fler insatser i egen regi.
Uppföljningen visar att nämnden har ökat antalet insatser i egen regi för både barn och för vuxna.
Resultatet för budgetramen för ekonomiskt bistånd uppgår till 2,6 miljoner kronor för perioden januari
till augusti och för helåret bedöms verksamheten vara i balans med budget. Prognosen inkluderar en utökning av ramen enligt beslut i kommunfullmäktige med 250 miljoner kronor och beräknad effekt av handlingsplanen med 9,5 miljoner kronor.
Under året har antalet hushåll som blivit självförsörjande och antalet personer som avslutats till arbete och
studier från arbetsmarknadsinsatser minskat med cirka fem procent. Nämnden bedömer att det beror på
att coronapandemin påverkat Malmöbornas möjligheter att få ett arbete och att de mest utsatta på arbetsmarknaden påverkats allra mest. Regeringens åtgärder, såsom förändringar i a-kassans regler, bedöms ha
haft god effekt då inflödet av nya ärenden till ekonomiskt bistånd varit begränsat.
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd bedöms främst ha ökat under året på grund av att fler beviljas bistånd på grund av arbetslöshet och att riksnormen höjdes med 1,9 procent.
Resultatet för hemlöshetsramen uppgår till -5,4 miljoner kronor för perioden och helårsprognosen beräknas till -3 miljoner kronor. Handlingsplanen är verkställd och ingår i prognosen.
Nämndens hemlöshetssatsning som pågått sedan 2018, den nya vägledningen för bistånd till boende som
gäller sedan maj 2019 samt fler platser för hemlösa personer i boenden i egen regi har bidragit till att
minska antalet hushåll som har behov av insatser på grund av hemlöshet. Antalet hushåll i akutboende har
minskat med 23 procent under året och antalet barnfamiljer med 45 procent. Minskningen har också lett
till att hemlöshetskostnaderna minskat med 62 miljoner kronor jämfört med samma period 2019.
Resultatet för ramen statsbidrag till flyktingar uppgår till -10,6 miljoner för perioden januari till augusti
och helårsprognosen beräknas uppgå till -16 miljoner kronor. Det relativt stora underskottet på denna ram
beror på att antalet mottagna flyktingar under 2020 nästan halverats jämfört med budgeterat antal.

Nämndens arbete har i stort utvecklats enligt den plan som beslutades i nämndsbudget 2020.
Nämndens verksamheter har påverkats av coronapandemin och detta redovisas under rubriken redogörelse
för väsentliga avvikelser samt i samband med rapportering av kommunfullmäktigemålen.
Nämnden har tilldelats elva av kommunfullmäktiges tretton mål under mandatperioden och de flesta av
nämndens grunduppdrag ryms inom målen, till exempel fler Malmöbor i självförsörjning, hemlöshet, barn
och unga i behov av stöd och hjälp, trygghet samt arbetsgivaransvaret. En stor del av nämndens arbete
och hur det har påverkat Malmöborna redovisas därför under avsnittet avstämning kommunfullmäktigemål och
indikatorer för att undvika upprepning.
Påverkansfaktorer i omvärlden
I nämndsbudget 2020 beskrev nämnden faktorer i omvärlden som bedöms påverka nämndens verksamheter. I detta avsnitt redovisas de områden där det skett förändringar sedan början på året 2020.
•

Den ekonomiska utvecklingen och utvecklingen på arbetsmarknaden under 2020 har, på grund av
coronapandemin, varit mycket mer negativ än vad som prognostiserades i början på året. Arbetslösheten i Malmö har ökat från 13,6 procent i februari 2020 till 16,5 procent i juli 2020. Påverkan
på nämndens verksamheter och brukare redovisas under rubriken redogörelse för väsentliga avvikelser.

Diagram 1: Arbetslöshet som andel av arbetskraften, 16-64 år i Malmö

Källa: Arbetsförmedlingen
•
•

•

Befolkningstillväxten har under 2020 varit lägre än vad som prognostiserades i Malmö stads befolkningsprognos från 2019. Trots den lägre befolkningstillväxten ökar antalet Malmöbor som
behöver stöd och hjälp från förvaltningen.
Migrationen har minskat på grund av coronapandemin och stängda gränser i Europa. Antalet
kommunmottagna i Malmö för första halvåret 2020 var 227 personer. Enligt Malmös stads senaste prognos, Migrationsdata Malmö mars 2020, bedömdes mottagandet bli cirka 340 personer under
det första halvåret. Påverkan på nämndens verksamheter och brukare redovisas under rubriken
redogörelse för väsentliga avvikelser.
När det gäller trygghet i hemmet har nämndens verksamheter fått in orosanmälningar avseende

något färre personer med anledning av hot och våld i familjen. Det är framför allt anmälningar
avseende pojkar som har minskat. Antalet anmälningar och ansökningar när det gäller vuxna personer ligger kvar på ungefär samma nivå som föregående år. Det dödliga våldet i Malmö har
också minskat under året. Påverkan på nämndens verksamheter och brukare redovisas under rubriken redogörelse för väsentliga avvikelser och under målområde trygghet och delaktighet.
Diagram 2: Antal flickor och pojkar som aktualiserats på grund av hot och våld i familjen

Källa: Verksamhetssystemet procapita genom Koll
Diagram 3: Antal vuxna kvinnor och män som aktualiserats på grund av hot och våld i familjen

Källa: Verksamhetssystemet procapita genom Koll
•

Nämndens ekonomi påverkas av statliga bidrag som inte är tillräckliga för att Malmöbor ska bli
självförsörjande. En stor andel av försörjningsstödstagarna i Malmö är berättigade till försörjningsstöd på grund av att de inte får någon ersättning från statliga myndigheter eller att andra ersättningar eller inkomsten från arbete inte räcker till. En jämförelse mellan perioderna januari till

augusti 2019 och 2020 visar att antalet som är berättigade till försörjningsstöd på grund av att de
inte får någon ersättning från statliga myndigheter eller att andra ersättningar inte räcker till har
ökat med nästan 1000 hushåll. Det är framför allt arbetslösa hushåll utan ersättning eller med
otillräcklig ersättning som har ökat.

Förändringar i verksamheten
Ett av nämndens uppdrag enligt reglementet är att handlägga ärenden och fatta samt verkställa beslut om
bistånd enligt socialtjänstlagen avseende människor med missbruk. Uppdraget redovisas inte inom ramen
för kommunfullmäktiges mål.
Under året har behovet av stöd och hjälp för personer med missbruksproblematik ökat. Institutionsplaceringarna har ökat med nästan tio procent (37 placeringar) och antalet öppenvårdsinsatser har ökat med
nästan fyra procent (32 insatser) jämfört med januari till augusti 2019. Region Skåne, och andra regioner,
ser samma utveckling och rapporterar att personer med missbruk och beroende har haft behov av fler insatser under 2020 och att antalet återfall ökar. Det är för tidigt att bedöma om detta kommer att leda till en
långsiktig förändring i antalet personer som söker hjälp på grund av missbruk och beroende.
Nämnden verksamheter arbetar enligt inriktningen att ställa om från att köpa insatser från externa aktörer
till fler insatser i egen regi. Det gäller dels insatser för barn och unga och vuxna med missbruksproblematik och dels boende för hemlösa personer. Verksamhetsstatistik för våren 2020 visar att omställningen har
börjat få effekt på Malmöbornas insatser.
•

Inom hemlöshetsområdet har nämndens verksamheter utökat antalet boenden i egen regi. I augusti 2020 var det för första gången fler hemlösa barnfamiljer som bodde i boenden i nämndens
regi än i extern regi.

Diagram 4: Andel barnfamiljer i externa boende och i arbetsmarknads- och socialförvaltningens
boenden

Källa: Verksamhetssystemet procapita genom Koll
•
•

Institutionsplaceringar i egen regi för vuxna ligger kvar på samma nivå som under 2019. Antalet
biståndsbedömda öppenvårdsinsatser i egen regi för vuxna har ökat med 18 procent.
Nämndens verksamheter har genomfört en omställning av institutioner i egen regi eftersom antalet ensamkommande barn i Malmö minskar. Antalet placeringar på förvaltningens fem egna institutioner och stödboende (Enebacken, HVB Eja, Kompassen, Villa Poppel samt Utslussen) har

ökat med 68 procent från 94 till 158 stycken under perioden januari till augusti 2020 jämfört med
samma period 2019. Antalet öppenvårdsinsatser i egen regi för barn och unga har ökat med åtta
procent under perioden januari till augusti 2020 jämfört med samma period 2019.

Nämnden har identifierat två väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling i förhållande till nämndens
planering och konsekvenserna sammanfattas i tabellerna nedan.

I det här avsnittet gör nämnden en avstämning kring sitt bidrag till de elva kommunfullmäktigemål som
riktats till nämnden under mandatperioden. Nämnden har beslutat om indikatorer som visar hur den bidrar till att uppnå respektive mål.
Nämnden gör en bedömning av trenden i förhållande till planeringen för året. För att ange trenden finns
fem alternativ med tillhörande symboler: enligt planering, positiv avvikelse, negativ avvikelse, både positiv och negativ
avvikelse samt trenden inte kan bedömas.

Enligt planering

Hur gick det?
Fler barn i dygnsvård har under året fått tillgång till det stöd de behöver i sin skolgång. Arbetsmarknadsoch socialnämnden har ett betydande vårdansvar för barn som placeras i dygnsvård, bland annat genom
att aktivt arbeta för att de ska få bästa möjliga förutsättningar att fullfölja en gymnasieutbildning. Fler barn

i åldrarna 6-15 år som är placerade i familjehem har fått tillgång till insatsen Skolfam. Insatsen syftar till att
ge placerade barn det stöd de behöver för att fullfölja grundskolan med gymnasiebehörighet.
Placerade barn har i högre utsträckning kunnat få den vård och det stöd de behöver kring skolgång och
hälsa genom att nämndens verksamheter har arbetat enligt nya rutiner för att stödja en mer systematisk
uppföljning av vården.
Varför blev det så?
Skolfam arbetar aktivt med att starta insatser för de barn som står i kö, och med att informera och påminna verksamheterna om att ställa alla nya placerade barn som ingår i målgruppen i kö till Skolfam.
Skolfam medverkar i projektet Letterbox vars syfte är att stimulera läsning hos barn i utsatta grupper. 60
barn ingår i projektet. Skolfam förstärker verksamheten med studiecoacher som ska ge särskilt stöd kring
läxläsning för barn vars familjehem har begränsade resurser för det.
Genom att nämnden ger ett bra stöd och kompetensutveckling till familjehemmen får barnen bättre förutsättningar att fullfölja sin utbildning i såväl grund- som gymnasieskola. Placeringen blir mer stabil och
trygg vilket är en förutsättning för att barnet ska kunna tillgodogöra sig sin utbildning. Familjehemmen får
även ökad kompetens i att stödja barnets skolgång.
Hur påverkar utfallet nämndens fortsatta arbete?
Tidigare har Skolfam haft ett kriterium att barnen ska vara placerade inom ett visst avstånd från Malmö.
Detta förändras nu successivt så att alla barn oavsett var de placeras har rätt till Skolfam-insats, så länge
som de i övrigt uppfyller insatsens kriterier. Detta medför samtidigt att antalet barn som ingår i målgruppen kommer att öka.
Nämnden planerar fördjupningsutbildningar för familjehem utöver den grundutbildning som alla familjehem genomgår.
Rutiner för samverkan kring obruten skolgång för placerade barn har arbetats fram tillsammans med skolnämnderna. Dessa implementeras under hösten 2020, vilket kommer att bidra till att barn som placeras får
en stabilare skolsituation utan avbrott.

Negativ avvikelse

Hur gick det?
Totalt 1 188 personer (470 kvinnor och 718 män) i åldern 18-29 år har deltagit i arbetsmarknadsinsatser
under januari till augusti 2020. Det är en minskning med 207 personer eller 15 procent jämfört med motsvarande period 2019.
Antalet kvinnor och män i åldern 18-29 år som under perioden januari till augusti 2020 har avslutats till
arbete eller studier efter deltagande i arbetsmarknadsinsats uppgår till 187 personer (85 kvinnor och 102
män). Det är en minskning med 24 procent jämfört med motsvarande period 2019. Antalet avslut till arbete har minskat med 18 procent och antalet avslut till studier har minskat med 31 procent.
2 445 ungdomar (1 264 flickor och 1 181 pojkar) har deltagit i praktik via Ung i sommar (16-19 år) under
sommaren 2020. Det är en minskning med 774 ungdomar jämfört med föregående år. Sommarpraktik i
grundskolan har inte anordnats under 2020 efter ett beslut i grundskolenämnden.
Nämnden tog inför våren 2020 fram 2 700 praoplatser till elever i årskurs 8 på kommunala skolor. Som en
följd av coronapandemin beslutade grundskolenämnden att stoppa alla praoplatser under vår- och höstterminen 2020.
Varför blev det så?
Situationen på arbetsmarknaden präglas under 2020 av en vikande konjunktur i spåren av coronapandemin. Antalet arbetslösa ungdomar 18-24 år i Malmö har stigit kraftigt och uppgick till 3 351 personer i slutet av augusti, vilket är en ökning med 860 personer eller 35 procent jämfört med motsvarande tidpunkt
2019. Arbetslösheten för unga 18-24 år i Malmö uppgick i juli till 20,9 procent (15,5 procent juli 2019).
Det är en fortsatt hög nivå i förhållande till riket där arbetslösheten för gruppen unga 18-24 år i juli uppgick till 13,4 procent (8,5 procent juli 2019).
Trots den stora ökningen av antalet arbetslösa ungdomar har antalet hushåll i åldersgruppen 18-29 år som
beviljats ekonomiskt bistånd under perioden januari till augusti varit oförändrat. Många unga Malmöbor
som har blivit arbetslösa har således lyckats klara sin försörjning på annat sätt. Nämnden ser en risk för att
unga som förblir arbetslösa kan komma att behöva ansöka om ekonomiskt bistånd längre fram.
Minskningen av antalet unga som avslutats till arbete efter deltagande i arbetsmarknadsinsats bedöms bero
på att många möjligheter till vikariat och sommarjobb för unga har försvunnit under 2020. Arbetsförmedlingens omorganisation och den ökade arbetslösheten har också inneburit sämre förutsättningar för
samverkan och en minskning av Arbetsförmedlingens beslut om insatser för unga som inte är inskrivna i
program.
Det minskade antalet avslut till studier beror till stora delar på avvecklingen av insatsen utbildningskontrakt som till och med 2019 gav unga goda förutsättningar för att börja studera på grundläggande eller
gymnasial nivå. Avvecklingen bedöms ha haft en negativ påverkan på unga Malmöbors möjligheter att gå
vidare till studier.
Ung i sommar har under 2020 förlorat ett stort antal platser. Handelsanställdas förbund samt hotell- och
restaurangfacket beslutade inför säsongen 2020 att inte godkänna ung i sommarplatser. Inom hälsa-, vård
och omsorgsförvaltningen stoppades samtliga placeringar inom ramen för ung i sommar som en följd av
coronapandemin. Ett stort antal ungdomar har ändå kunnat praktisera genom att antalet platser har ökat

inom flera av stadens förvaltningar och genom att ett stort antal platser har tillskapats genom särskilda
projekt där föreningar har involverats som handledare.
Hur påverkar utfallet nämndens fortsatta arbete?
Inom ramen för Ung Malmö samverkar Malmö stad med Arbetsförmedlingen och civilsamhället genom
insatser och uppsökande verksamhet. Antalet unga som varit inskrivna på Ung Malmö har minskat under
perioden och nämndens verksamheter har påbörjat ett arbete för att identifiera orsaker till det och ta fram
åtgärder.
Nämnden fortsätter att utveckla samverkan kring unga. Eftersom utbildning är avgörande för den enskildes möjligheter till etablering på arbetsmarknaden, fortsätter nämndens satsning på studiemotiverande arbete och vägledning mot studier.
Genom samverkan mellan sociala insatsgrupper, arbetsmarknadsinsatser och polisen utvecklar nämnden
under hösten ett nytt koncept med köksutbildning under anställning för ungdomar i riskzon för, eller i kriminalitet.

Både positiv och negativ avvikelse

Hur gick det?
Antalet unika hushåll i Malmö som beviljats ekonomiskt bistånd vid minst ett tillfälle är något högre under
perioden jämfört med motsvarande period 2019, ökningen uppgår till 1,6 procent. För hushåll med barn
är utvecklingen fortsatt positiv, 1,9 procent färre hushåll med barn har behövt och beviljats ekonomiskt
bistånd jämfört med föregående år.

Andelen hushåll som blivit självförsörjande genom arbete, studier, ersättning på grund av arbetslöshet eller
annan ersättning, ålderspension eller ej avhörda har minskat en procentenhet för samtliga hushåll samt två
procentenheter för hushåll med barn.
Ett minskat antal hushåll vid Integrationscenter bidrar fortsatt till färre avslutade ärenden. Omkring hälften av
minskningen jämfört med föregående år kan härledas till att färre hushåll sökt ekonomiskt bistånd i väntan
på etableringsersättning.
För målgruppen 30 år eller äldre är det åtta procent fler som avslutats till arbete eller studier från arbetsmarknadsavdelningen jämfört med föregående år. Ökningen sker bland kvinnor där 19 procent fler har
avslutats till arbete och studier jämfört med föregående år. Av männen har fyra procent färre avslutats till
arbete och studier under perioden januari till augusti 2020 jämfört med året innan. För målgruppen 18 till
29 år minskade antalet avslut till arbete eller studier med 24 procent.
Varför blev det så?
Baserat på den stora påverkan som coronapandemin haft på samhället och på arbetsmarknaden bedömer
nämnden att indikatorerna trots allt pekar på en mer positiv utveckling än vad som initialt kunde antas bli
utfallet.
Antalet arbetslösa i Malmö uppgick vecka 35 till 28 112 personer vilket är en ökning med 45 procent jämfört med motsvarande tidpunkt 2019. Arbetslösheten i Malmö uppgick i juli till 16,5 procent (13,5 procent
juli 2019). Det är en fortsatt hög nivå i förhållande till arbetslösheten i riket som i juli uppgick till 9,2 procent (6,9 procent juli 2019).
Förändringar inom Arbetsförmedlingen bidrar även i år till att en lägre andel arbetslösa har tillgång till
statliga arbetsmarknadsinsatser och inkomst av aktivitets- eller utvecklingsersättning.
Under januari till augusti har antalet hushåll som avslutats från ekonomiskt bistånd till arbete minskat med
fyra procent jämfört med samma tidpunkt 2019 och antalet avslut till studier har ökat med 27 procent.
Nämndens långvariga fokus på studiemotiverande arbete i möten med Malmöbor och i samverkan med till
exempel Arbetsförmedlingen och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bedöms bidra till att allt fler
väljer att studera och därigenom skapar sig förutsättningar för en stabil förankring på arbetsmarknaden.
Att nämnden använder handläggarstödet Fråga lika inom arbetsmarknadsavdelningen bedöms ha bidragit
till att fler kvinnor avslutas till arbete och studier jämfört med förra året.
Arbetet med digitalisering inom ekonomiskt bistånd innebär att Malmöbor från och med april kan lämna
ansökan om bistånd digitalt. För nämnden innebär digitaliseringen att vissa utredningsmoment automatiseras och att resurser framgent kommer att kunna fokuseras på socialt arbete istället för administrativa
uppgifter. Nämndens utveckling kring digitala arbetssätt har underlättat fortsatt tät kontakt med Malmöbor i behov av bistånd under rådande pandemi, något som bedöms vara av vikt för utredning, planering
och uppföljning av Malmöbornas väg till egen försörjning.
Inom ramen för det arbetssätt som nämnden utvecklat inom Hela familjen får barnfamiljer som är, eller riskerar hamna i långvarigt ekonomiskt bistånd, fördjupat stöd till egen försörjning. Stödet präglas av hög
tillgänglighet och hög grad av aktivitet hos brukarna. Hela familjen omfattar cirka tjugo procent av aktuella

barnfamiljer med långvarigt biståndsbehov.
Via projektet Malmökraften har i genomsnitt drygt 1 200 personer per månad erhållit teambaserat stöd av
nämnden tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Omsättningen till arbete och studier är högre för deltagare i Malmökraften än för personer som enbart är inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin, 4,1 procent jämfört med 2,6 procent.
Under våren 2020 har en ny strategi för arbetet med arbetsgivarkontakter tagits fram. Nämndens arbete
med att i samverkan med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Arbetsförmedlingen utveckla nya
jobbspår riktat mot bristyrken bedöms bidra till att personer som står långt från arbetsmarknaden kan etablera sig på arbetsmarknaden. Genom nämndens arbete med arbetsmarknadsanställningar, till exempel extratjänster, möjliggörs egen försörjning av löneinkomst samt att den enskilde Malmöbon skaffar sig relevant arbetslivserfarenhet.
Hur påverkar utfallet nämndens fortsatta arbete?
Coronapandemin bedöms under hösten kunna medföra att fler hushåll i Malmö kommer att ansöka om
ekonomiskt bistånd. Ökad arbetslöshet riskerar medföra att färre Malmöbor kan försörja sig genom anställning, samt att nuvarande biståndsmottagare kan få svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Nämnden fortsätter arbetet utifrån identifierade strategier och i förvaltningens nya organisation är likvärdiga, tidiga, tillgängliga och samordnade insatser i fokus i det ständiga förbättringsarbetet.
Utveckling och utökning av digitala ansökningar fortgår och bidrar till att stärka nämndens prioritering av
självförsörjningsuppdraget, både genom att möjliggöra täta kontakter i det brukarnära arbetet och främja
samverkan med andra myndigheter och aktörer.
Inom ramen för den strategiska överenskommelsen mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen i Malmö
finns lokala överenskommelser som reglerar samverkan kring olika målgrupper och gemensamma insatser.
Det pågår ett arbete med att anpassa och revidera lokala överenskommelser samt att tillgängliggöra gemensamma arbetsprocesser för medarbetare.
Fokus på studier och samverkan med arbetsgivare bedöms fortsatt vara av stor vikt för att nämnden i
samverkan med vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen på bästa sätt ska skapa bättre förutsättningar
för självförsörjning och tillgång till arbetsmarknaden för Malmöborna.

Positiv avvikelse

Hur gick det?
Arbetsmarknads- och socialnämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att genomföra insatser
inom miljöområdet som syftar till att minska växthusgasutsläpp och att öka miljömedvetenheten. Nämndens verksamheter arbetar för att minska sin negativa påverkan på klimat och miljö genom hållbara inköp
och transporter.
Resultatet för perioden januari till augusti 2020 visar en positiv utveckling vad gäller att minska antalet
kilometer resta med taxi samt med privat bil i tjänst inom nämndens verksamheter. Antal kilometer resta
med taxi har minskat med 49 procent i jämförelse med samma period 2019. Antal kilometer resta med privat bil i tjänst har minskat med 52 procent mellan 2019 och 2020 för samma period.
Med anledning av den pågående coronapandemin är det inte möjligt att bedöma om arbetet med att
minska antalet flygresor inom nämndens verksamheter har gett effekt eller om minskningen endast är en
följd av att flygresor inte har varit möjliga under perioden.
Arbetsmarknads - och socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag att under 2020 utreda hur engångsartiklar i plast ska fasas ut samt kostnaderna för att ersätta dessa artiklar med andra alternativ. En översyn av
förvaltningens inköp av engångsartiklar i plast har påbörjats. Arbetet har pausats med anledning av covid19 och ett stort ökat behov av skyddsutrustning och andra engångsartiklar för att minska smittspridning.
Det är i nuläget svårt att avgöra vilka inköp som ska relateras till covid-19.
Varför blev det så?
En förutsättning för att nämnden ska lyckas i arbetet att minska avtrycket på klimatet är medvetna medarbetare med tillräcklig kunskap och information för att kunna göra hållbara val. Det handlar dels om kunskap om riktlinjer och rutiner rörande hållbara inköp och resor i tjänsten, och dels om att medvetandegöra
medarbetare om hur de kan bidra i det gemensamma arbetet.
Nämnden har, utifrån statistiskt underlag, arbetat på verksamhetsnivå med analys och diskussion om förändring i verksamheten. Nämnden har prioriterat insatser som är påverkbara och där medarbetare kan
vara delaktiga i att nå uppsatta mål.
De informationsinsatser som genomfördes under åren 2018 och 2019 med fokus på att uppmärksamma
kostnader och miljöpåverkan av tjänsteresor inom nämndens verksamheter bedöms bidra till att resorna

fortsatt minskar under 2020. Under 2020 har nämndens verksamheter informerat om flygresor samt vad
medarbetare ska tänka på vid resa i tjänsten. Detta för att underlätta för medarbetare att göra hållbara val
både för miljö och ekonomi.
Hur påverkar utfallet nämndens fortsatta arbete?
Under 2019 fick kommunstyrelsen, i samarbete med servicenämnden och med stöd av miljönämnden, i
uppdrag att arbeta fram en ny resepolicy och även utreda möjlighet till en så kallad klimatväxlingsmodell.
Förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer, förslag till klimatväxlingsmodell och förslag avseende förmånscykel har under 2020 varit ute på remiss. Med en ny policy kopplat till möten och resor med tydliga riktlinjer
kan nämnden ta ytterligare kliv framåt i att minska sitt negativa klimatavtryck.
Som en effekt av coronapandemin har nämndens verksamheter tagit utvecklingssprång gällande digitala
möten och andra tekniska lösningar som förväntas bestå även efter pandemin. Dessa digitala vanor och
möjligheter ger goda förutsättningar för att bibehålla ett minskat resande.
Att medverka till en hållbar miljömässig utveckling och öka miljömedvetenheten inom nämnden är ständigt pågående. Att fortsätta att omvärldsbevaka och följa utvecklingen inom miljöområdet och ha en nära
samverkan med miljönämnden är ytterligare förutsättningar för att nå uppsatta mål.

Positiv avvikelse

Hur gick det?
Arbetsmarknads- och socialnämnden har under perioden arbetat för att minska hemlösheten i staden och
bedömer att trenden avviker positivt.
Nämndens verksamhetsstatistik visar att allt färre hushåll behöver bistånd enligt socialtjänstlagen till olika
former av akuta och tillfälliga boenden. Den nedåtgående trenden som inleddes hösten 2018 fortsätter i
positiv riktning.
Det genomsnittliga antalet hushåll som varje månad har haft bistånd enligt socialtjänstlagen till akut eller
tillfälligt boende har under perioden januari till augusti 2020 minskat med 23 procent (259 hushåll) jämfört
med motsvarande period år 2019. Bland barnfamiljer är minskningen 45 procent. Under perioden har i
genomsnitt varje månad 183 hemlösa barnfamiljer varit i behov av akut eller tillfälligt boende.
Ensamstående personer befinner sig i betydlig högre utsträckning än barnfamiljer i så kallad social hemlöshet med missbruk och psykisk ohälsa vilket innebär behov av specialboenden med olika nivåer av stödinsatser. Barnfamiljer är i allmänhet strukturellt hemlösa vilket innebär att de själva och med stöd och hjälp
från nämnden har större möjligheter än socialt hemlösa att få och behålla en egen bostad på den öppna
bostadsmarknaden.
Varför blev det så?
Sedan maj 2019 gäller inom nämndens förvaltning en ny vägledning för bistånd till boende som är en anpassning till den rättspraxis som råder inom området. Vägledningen har reviderats under år 2020. Vägledningen innebär att hushåll med nödbistånd träffar sin socialsekreterare varje vecka. Nämnden bedömer att
vägledningen och tät kontakt med hemlösa hushåll har inneburit bättre möjligheter att ge stöd och hjälp.
Samtidigt har det egna ansvaret för strukturellt hemlösa hushåll att skaffa sig en bostad har förtydligats.
Nämnden behandlade i samband med årsanalysen i februari 2020 en rapport om vägledningens konsekvenser för barn. Rapporten visade bland annat att många barnfamiljer lyckats ordna egna bostäder men
också att de korta nödbistånden kunde skapa stress och oro hos en del familjer. Av de familjer som hade
avsluts från ett bistånd till boende och som kunde följas upp i februari 2020 hade ungefär 40 procent skaffat ett förstahandskontrakt, 40 procent ett andrahandskontrakt och resterande hade ett inneboendekontrakt. En ny uppföljning sker i samband med årsanalysen i februari 2021.
Parallellt med införandet av ny vägledning har nämnden sedan år 2018 gjort en satsning på arbetet mot
hemlöshet med 30 miljoner kronor per år från hemlöshetsbudgeten. Satsningen ger nämnden bättre möjligheter att arbeta mot hemlöshet. Bostadsrådgivningen ger information och praktisk hjälp med att söka och
få en egen bostad. Insatsen bosocialt stöd ökar kvarboende och övertag av kontrakt i de lägenheter som hyrs
ut av Malmö stad med så kallade kommunala andrahandskontrakt.
Nämnden har som mål att öka antalet platser för hemlösa som drivs av nämnden och minska behovet av
att använda platser hos externa aktörer. Det gäller särskilt boenden för hemlösa barnfamiljer. Nämnden
bedömer att såväl kostnader som kvalitet påverkas positivt av fler platser i egen regi. Under år 2020 har
nämnden bland annat öppnat ett nytt boende för hemlösa barnfamiljer med 47 lägenheter. I boendet har
familjerna tillgång till stöd och hjälp med att söka och få en bostad samt arbetsmarknadsinsatser som ökar
möjligheterna att bli självförsörjande. Därigenom kan de bättre möta de krav på egen inkomst som de
flesta hyresvärdar ställer på nya hyresgäster.

Hur påverkar utvecklingen nämndens fortsatta arbete?
Arbetet med att starta helt nya boenden samt att ställa om boenden som använts till bosättningslagens
målgrupp till hemlösa hushåll fortsätter under året och förväntas öka andelen hemlösa personer som bor i
boenden som drivs av nämnden.
Genom ett intensivt förebyggande arbete med nyanlända som Malmö stad har ansvar för enligt bosättningslagen förväntas nästan alla hushåll ha en egen bostad när kommunens ansvar upphör efter fyra år.
För att säkerställa kvalitet i köpta boendelösningar genomfördes år 2019 en upphandling av boende utan
stöd. Upphandling av boende med stöd pågår och beräknas vara genomförd under första kvartalet 2021.
Trots att verksamhetsstatistiken indikerar en fortsatt minskning av hemlösheten finns det ett stort antal
hemlösa i Malmö. Nämndens ansvar är i huvudsak den sociala hemlösheten. Det krävs mer samarbete
mellan nämnder och bolag i Malmö för att hemlösheten ska fortsätta att minska. Det gäller särskilt den
hemlöshet som uppkommer till följd av brist på bostäder med rimliga hyror i kombination med inflyttning
av familjer som inte är etablerade på bostads- eller arbetsmarknaden.
Coronapandemin har inneburit att nämnden säkerställt speciella boenderesurser för hemlösa personer
som smittats av viruset. Coronapandemin har medfört att nämnden haft färre fysiska möten med vissa
grupper av hemlösa personer. Det är för tidigt att bedöma hur den rådande coronapandemin kommer att
påverka effekten av nämndens arbete att nå kommunfullmäktigemålet.

Både positiv och negativ avvikelse

Hur gick det?
Bedömningen är att ett långsiktigt och fokuserat samarbete mellan arbetsmarknads- och socialnämnden
och polisen på olika sätt bidragit till att nämndens verksamheter har kunnat verka för att öka tryggheten
och minska brottsligheten i Malmö.

Under 2020 har polisen rapporterat om en nationell ökning av antal skjutningar trots satsningar mot gängkriminalitet. Malmö går emot trenden då antalet skjutningarna har minskat varje år sedan 2017. Allt fler
Malmöbor söker sig på eget initiativ till nämndens avhopparprogram för stöd och hjälp med att lämna sin kriminella livsstil. Samverkan inom Sluta skjut har även bidragit till att fler Malmöbor sökt och fått hjälp av
nämndens verksamheter. Ungdomar som begår brott har fått stöd och hjälp snabbare under perioden.
Arbetsmarknad- och socialnämnden har genom den nya krisstödsorganisationen en förstärkt förmåga att
möta upp vid händelser där Malmöbor upplever oro.
Nämnden märker av en ökning av narkotikaförsäljning inom krog- och restaurangbranschen samt narkotikaförsäljning längre ner i åldrarna. Verksamheter som är riktade mot missbruk har på grund av Coronapandemin haft svårare att behålla kontakten med målgruppen samtidigt som antalet LVM-anmälningar
har ökat. Något fastställt samband är ännu för tidigt att utläsa.
Att leva med hot och våld i hemmet är den näst vanligaste anledningen till att barn i Malmö behöver hjälp
och stöd från nämndens verksamheter. Under 2020 har ungefär lika många vuxna sökt hjälp för att de utsatts för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld som under motsvarande period 2019. Resursteam heder
har märkt en betydande nedgång i antalet kontakter.
Personer som använder våld söker inte hjälp i större utsträckning trots att flera informationsinsatser har
gjorts. Antalet har varit relativt konstant under flera år.
Varför blev det så?
Nämndens medverkan till att öka tryggheten och minska brottsligheten bygger till stor del på samverkan
med andra aktörer. Uppföljningen visar att samverkan fungerar väl. Främst bedöms samarbetet med polisen ha haft en inverkan på nämndens arbete för att motverka kriminalitet och för att skapa trygghet i det
offentliga rummet. Samverkan med andra samhällsaktörer som blir aktiverade inför och under särskilda
händelser har stärkts vilket möjliggjort en snabbare omdisponering av nämndens olika resurser utifrån särskilda händelser. Samarbetet med MKB kring våld i hemmet och i det offentliga rummet har också stärkts.
Vidare visar uppföljningen att uthållighet i samverkan är en framgångsfaktor för att arbetet ska ge effekter
för Malmöborna och att den behöver ske brett i olika verksamheter.
Coronapandemin har delvis påverkat nämndens verksamhet. Verksamheterna har haft en hög tillgänglighet men har uppmärksammat att färre familjer söker kontakt och att fler avböjer hembesök och besök i
nämndens lokaler. Merparten som får kontakt med Resursteam heder kommer via gymnasieskolan, vars
verksamhet förändrades genom att all undervisning sköttes digitalt. Det är för tidigt att bedöma effekterna
av Coronapandemin på längre sikt.
För att öka möjligheterna till att Malmöborna ska kunna söka hjälp om de upplever våld i hemmet har
flera olika kampanjer genomförts under våren. En annons på Snapchat om hedersrelaterat våld och förtryck till unga 13 till 21 år resulterade i att 3 888 unika personer besökte Malmö stads hemsida med information om stöd- och hjälpinsatser. En annons på Facebook om våld i nära relation medförde att 2 174
olika personer tog del av informationen under kampanjtiden. Genom ett samarbete med MKB har information om vilka hjälpinsatser staden erbjuder lämnats ut till samtliga hyresgäster.
Flera seminarier och utbildningar som skulle ha anordnats under våren har fått ställas in. Det innebär att
kompetensutveckling har försenats.
Hur påverkar utfallet nämndens fortsatta arbete?
Nämnden fortsätter att utveckla arbetet för ökad trygghet i hemmet och i det offentliga rummet och arbetar för att tydligare knyta samman de två delarna av trygghet för Malmöborna. Ett ökat fokus på att motivera våldsutövare att söka hjälp behövs om våldet ska kunna minskas och ett mer samlat grepp om missbruksfrågor behövs för att tidigare kunna förebygga kriminalitet och otrygghet.
Arbetet med att följa konsekvenserna av Coronapandemin pågår bland annat genom löpande kontakter

med kvinnojourerna. Staden har hittills inte kunnat erbjuda digitala verktyg för att kommunicera med
medborgare som är i behov av stöd och hjälp i den pågående pandemin. Att detta inte finns kan ha varit
ett hinder för vissa som är isolerade att ta kontakt.

Både positiv och negativ avvikelse

Hur gick det?
Bedömningen är att nämndens arbete har bidragit till att öka skyddsfaktorerna och minska riskfaktorerna
vad gäller vissa grupper av barn och unga. Fler barn och unga i riskzon för att utveckla kriminalitet får insatser snabbare. Små barn och deras föräldrar får lättillgängligt stöd genom familjecentralernas arbete.
Kompetens om barns rättigheter har ökat i nämndens verksamheter och samarbetet kring barn och unga i
familjer med olika typer av problematik har förbättrats, vilket bidrar till att fler barn får den hjälp de behöver.
Varför blev det så?
Att verka för att öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer för utsatta barn i Malmö är en del av nämndens grunduppdrag. Nämnden erbjuder förebyggande och tidiga insatser som föräldrautbildning, utreder
och bedömer ansökningar och orosanmälningar samt ger insatser när ett barn har behov av stöd.
Ekonomisk utsatthet och missbruk hos föräldrar är två betydande riskfaktorer för barns och ungas utveckling. Nämndens arbete med att öka kompetensen om barns rättigheter inom försörjningsstöd och
missbruk- och beroendevård har resulterat i ändrade arbetssätt och bättre samarbete kring barn och deras
familjer. Under det första halvåret 2020 har fler personer med barn aktualiserats på grund av missbruk.
Fler barn har även aktualiserats på grund av misstanke om missbruk hos vårdnadshavare.
Andelen barnfamiljer med försörjningsstöd som blivit självförsörjande har inte ökat jämfört med föregående år. Det är för tidigt att bedöma om coronapandemin kan ha bidragit till större svårigheter för denna
grupp att bli självförsörjande.
Orosanmälningarna har ökat jämfört med samma period föregående år, vilket följer den utveckling som
skett under ett flertal år. Det ökade inflödet av anmälningar kan bero på ökad kunskap och medvetenhet
hos samverkansparter och på ett aktivt informationsarbete från nämndens sida. Det är för tidigt att bedöma om pandemin har bidragit till en ökad utsatthet hos barn och unga.
Nämndens samarbete med polisen kring unga och vuxna kriminella bedöms ha bidragit till att motverka
denna problematik även när det gäller ungdomar. Nämnden ger snabbare insatser till ungdomar som misstänks vara i riskzon för att utveckla kriminalitet. Nämnden gör i större utsträckning bedömningar gällande
syskonen till en ung person eller ungdom med konstaterad kriminalitet för att kunna ge stöd till familjen
vid behov.
Familjecentralernas förebyggande och tidiga insatser har bidragit till att fler små barn och deras föräldrar
får stöd. En ny familjecentral kommer att öppna under året. Nämnden deltar i projektet Växa tryggt tillsammans med barnhälsovården, vars syfte är att ge utökat stöd till nyblivna föräldrar. Genom att tidigt i
barnets liv motverka risker och stärka skydd kan social utsatthet förebyggas.
Skolan är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barn och unga. Nämnden deltar i Samverkan barn och
unga i Malmö (SBUM), ett forum som består av representanter från de förvaltningar i staden som möter
barn och unga, samt polisen. SBUM har under året startat ett arbete med att utveckla en systematisk samverkansmodell kring barn och unga, med fokus på tidiga insatser till barn i förskole- och skolåldern. Genom att nämnden bidrar med stöd kring den sociala situationen i nära samarbete med förskolan och skolan kommer fler barn att få förutsättningar för att klara sin skolgång.

Den psykiska och fysiska hälsan är viktig för ett barns möjlighet att klara skolan och utvecklas väl. Nämnden ska verka för att utsatta barn och unga får ett samordnat stöd från skola och hälso-och sjukvård. Samordnade individuella planer (SIP) behöver upprättas i större utsträckning. Hälso- och sjukvårdens utmaningar med att kunna ge stöd till de barn och unga som är i behov av insatser från barn- och ungdomspsykiatrin kan bidra till ökade risker.
Hur påverkar utfallet nämndens fortsatta arbete?
Nämnden kommer under hösten att förstärka sina insatser till ungdomar med kriminalitet och missbruk
genom en ny insats. Fler barn i familjer med omsorgssvårigheter kommer att få stöd genom en ny behandlingsinsats i hemmiljö. En insats för barn med normbrytande beteende och skolproblematik kommer att
starta i samarbete med grundskolan. Nämnden verkar även för att förstärka Barn blir, ett systematiskt arbetssätt för att ge stöd till barn i förskolan.
Att bli utsatt för eller bevittna våld är en stark riskfaktor som ofta ökar risken för att utveckla andra problem. Nämnden verkar för att starta ett så kallat Barnahus som bygger på samverkan mellan kommunen,
Polisen och hälso- och sjukvården i syfte att våldsutsatta barn ska få ett bättre och mer samordnat stöd.
Under hösten startar delar av en sådan verksamhet i samverkan med barn- och ungdomsmedicin.
Utvecklingsarbete pågår vad gäller att effektivisera utredning och bedömning av orosanmälningar, i syfte
att kunna göra mer träffsäkra bedömningar på kortare tid. Detta, i kombination med den pågående utvecklingen av nämndens utbud av insatser, kommer att bidra till att barn och unga snabbare får rätt stöd
och hjälp.

Både positiv och negativ avvikelse

Hur gick det?
Bedömningen är att nämndens arbete har bidragit till nyanlända Malmöbors etablering, dels genom nämndens särskilda uppdrag avseende nyanlända och dels genom det arbete som alla nämndens verksamheter
gör för att ge nyanlända stöd och hjälp för att etablera sig i det svenska samhället.
Varför blev det så?
Nyanlända personer som anvisas till kommunen genom bosättningslagen erhåller andrahandskontrakt på
en bostad i fyra år. Nämnden har säkrat att alla hushåll som anvisats till kommunen tagit sig vidare till en
bostad på den ordinarie bostadsmarknaden innan kontraktstiden löpt ut. Nämnden genomför en omställning som innebär att bostäder för anvisade enligt Bosättningslagen ska vara spridda över hela Malmö, vilket bedöms förbättra nyanländas etableringsmöjligheter.
De flesta nyanlända som anvisats till Malmö under de senaste åren är kvotflyktingar. Nämnden har säkrat
en högre kvalitet för målgruppen som ofta har särskilda behov.
Inom nämndens verksamhet Integrationscenter får nyanlända personer samhällsinformation och vägledning
på många olika språk så att etableringen kan påbörjas så snart som möjligt. Verksamheten har ökat sin tillgänglighet genom att arbeta med en öppen mottagning. Med anledning av covid-19 har samhällsorientering för nyanlända erbjudits på distans i samverkan med Länsstyrelsen. Detta har medfört ett minskat deltagande.
Nämndens bostadsrådgivning ger nyanlända personer kunskap kring att söka bostad samt vilka rättigheter
och skyldigheter en hyresgäst har, vilket bedöms ha bidragit till måluppfyllelsen under perioden.
Samverkan mellan arbetsmarknads- och socialnämnden och grundskolenämnden har inletts genom grundskoleförvaltningens verksamhet Skolstart Malmö. Samarbetet innebär att nyanlända föräldrar i samband
med att de får information om barnens skolstart också kan få annan samhällsinformation. Nämndens arbete med att stödja nyanlända i föräldraskapet har även utökats inom ramen för Integrationscenters verksamhet. Insatserna bedöms förbättra etableringen för såväl nyanlända vuxna som barn.
Antalet ensamkommande barn i Malmö har under perioden fortsatt att minska, vilket innebär en omställning av de verksamheter som arbetar med målgruppen. I arbetet med målgruppen läggs stor vikt på etablering i samhället med särskilt fokus på egen försörjning och en egen bostad. Nämnden ser att flera i målgruppen har fått ett arbete efter sommarpraktik genom ung i sommar.
Det språkutvecklande arbetet genomsyrar nämndens arbetsmarknadsinriktade arbete för att främja förutsättningarna för nyanlända att snabbt komma i arbete och egen försörjning. Målsättningen är att genom
samtliga insatser arbeta för att deltagare utvecklar sitt språk och därigenom ökar sina möjligheter till anställning och självförsörjning. Under perioden har nämnden även arbetat med arbetsgivare i syfte att öka
deras kunskap om språk och språkutveckling.
Hur påverkar utfallet nämndens fortsatta arbete?
Den sammantagna bedömningen är att covid-19 har haft stor påverkan på målet om etablering under perioden. Vissa verksamheter har tvingats pausa, medan andra har kunnat hållas öppna med eventuella anpassningar utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De verksamheter som inte kunnat hålla

öppet under perioden har i vissa fall ställts om för digitalt deltagande. Ett digitalt deltagande ställer vissa
krav på deltagarens datorkunskaper, vilket innebär att inte alla kan tillgodogöra sig de digitala tjänsterna.
Nämndens bedömning är att låga kunskaper i svenska ofta korrelerar med låga datorkunskaper.
Nämnden bedömer att det finns en risk för att pandemisituationen orsakar en fördröjning i nyanländas
etablering. Detta gäller framförallt de nyanlända som inte kan tillgodogöra sig samhällsorientering och
andra insatser på digital väg.

Enligt planering

Hur gick det?
Under det första halvåret 2020 var sjukfrånvaron högre än motsvarande period 2019. En kraftig ökning av
sjukfrånvaron noterades under mars och april månad. Utfallet ska inte tolkas som att fler medarbetare har
varit sjuka, utan mer sannolikt att många medarbetare har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer
att stanna hemma vid symptom. Bortsett från mars och april var sjukfrånvaron i nivå med samma period
2019. Jämfört med genomsnittet i Malmö stad var sjukfrånvaron omkring en procentenhet lägre, vilket är i
linje med tidigare år.
Med anledning av den rådande situationen med covid-19 är det inte möjligt att göra en bedömning av hur
sjukfrånvaron kommer att utvecklas fram till 2022.
Varför blev det så?
Grunden för arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsmiljöarbete är Malmö stads arbetsmiljöpolicy.
Förvaltningens handlingsplan för samverkan och arbetsmiljöarbete revideras årligen utifrån resultaten av
de årliga uppföljningarna av arbetsmiljöarbetet, arbetsmiljön och samverkan samt medarbetarundersökningen. Handlingsplanen för 2020 innebär ett fokus på utveckling av samverkan, förebyggande arbete mot
hot och våld samt krishantering, att förebygga ohälsosam arbetsbelastning särskilt avseende socialsekreterare inom utredning barn och unga och att minska personalomsättningen särskilt avseende socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd.
Den pågående pandemin har haft en stor påverkan på arbetsmiljöarbetet. En förvaltningsövergripande
riskbedömning har genomförts och har varit vägledande för arbetsmiljöarbetet. Åtgärder för att förhindra
spridning av covid-19 har medfört att utbildningsinsatser inom arbetsmiljöområdet har skjutits fram för
att istället genomföras digitalt under hösten.

Halvårsuppföljning av arbetsskador och tillbud visar att psykiskt påfrestande arbete respektive hot är förvaltningens stora riskområden, främst inom myndighetsutövande verksamhet och företrädesvis inom ekonomiskt bistånd. Fler allvarliga tillbud utan personskada har rapporterats i jämförelse med tidigare år, vilket har resulterat i fler tillsynsärenden av Arbetsmiljöverket. I dessa fall har Arbetsmiljöverket ansett att
genomförda utredningar och åtgärder har varit tillräckliga.
Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendation om arbete hemifrån för att minska smittspridningen av
Covid-19, beslutade Malmö stad om en riktlinje som uppmanar till hemarbete för medarbetare som har
uppgifter där det är möjligt. Flera medarbetare på förvaltningen har under våren arbetat hemifrån. Stadskontoret och förvaltningen har tagit fram råd och stöd till chefer och medarbetare vid arbete hemifrån.
Riskanalyser har genomförts på förvaltningens arbetsplatser. Vilka eventuella konsekvenser arbetssättet
med hemarbete kommer ge är för tidigt att bedöma.
Hur påverkar utfallet nämndens fortsatta arbete?
De områden som omfattas av handlingsplanen för samverkan och arbetsmiljö fortsätter att vara i fokus
under hösten. Till exempel kommer en digital utbildning i krishantering på arbetsplatsen att arrangeras tillsammans med företagshälsovården. Förebyggande arbete kring ohälsosam arbetsbelastning för socialsekreterare som arbetar med utredning inom verksamhetsområde individ och familj kommer att aktualiseras
under hösten, sedan den nya organisationen har trätt i kraft.
Den pågående pandemin förväntas ha fortsatt påverkan på arbetsmiljön under hösten och justeringar i arbetsmiljöarbetet kan behöva göras vid eventuella nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Enligt planering

Hur gick det?
Personalomsättningen under årets första hälft var nästan två procentenheter lägre än motsvarande period
2019. En betydande minskning av personalomsättningen noteras i yrkeskategorin socialsekreterare inom
ekonomiskt bistånd. Personalomsättningen under första halvåret var i denna yrkeskategori nästan fem
procentenheter lägre jämfört med samma period i fjol. I hela socialsekreterargruppen uppmättes personalomsättningen till 5,3 procent, jämfört med 7,3 procent samma period 2019.

Kompetensutvecklingsinsatser har genomförts utifrån tidigare identifierade behov i verksamheten, exempelvis fördjupningsutbildning för erfarna socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd som handlar om att
bryta långvarigt ekonomiskt biståndsmottagande.
Varför blev det så?
Den lägre personalomsättningen tros ha en koppling till coronapandemin. Pandemin har under våren
skapat en oro på arbetsmarknaden vilket bedöms ha lett till att färre medarbetare valt att byta arbete.
Det förändrade arbetssättet inom ekonomiskt bistånd, som bland annat medfört ett ökat antal uppföljningsbesök per socialsekreterare, har i tidigare analyser bedömts att på sikt förbättra socialsekreterarens
arbetsmiljö och stärka kompetensförsörjningen. Med tanke på rådande omständigheter är det osäkert om
den minskade personalomsättningen i yrkeskategorin kan tillskrivas dessa organisatoriska förändringar.
Pandemin har även inneburit att kompetenshöjande insatser i många fall har blivit inställda eller skjutits på
framtiden, exempelvis de fysiska föreläsningarna i introduktionsprogrammet. Föreläsningarna återupptas
under hösten med hjälp av digitala lösningar.
Hur påverkar utfallet nämndens fortsatta arbete?
Under våren beslutades om ett nytt arbetssätt för framtagande av kompetensutvecklingsinsatser för medarbetare på förvaltningen. Arbetet med att identifiera prioriterat kompetensbehov har påbörjats och under
hösten kommer en kompetensutvecklingsplan tas fram. Den samlade analysen av förvaltningens behov av
kompetensutvecklingsinsatser bygger bland annat på förvaltningens planering för åren 2020 och 2021.
Under våren beslutade kommunstyrelsens arbetsgivarutskott att nämndernas analyser av kompetensgap
ska rapporteras in vartannat år istället för varje år. Bedömningen är att resultatet från analyserna av kompetensgapet 2019 även fortsättningsvis kan ligga till grund för förvaltningens kompetensförsörjningsarbete.

Enligt planering

Hur gick det?
Arbetsmarknads- och socialnämnden har under perioden arbetat med ett omfattande utvecklingsarbete för
att erbjuda en god och likvärdig service till Malmöborna. Nämndens verksamheter har genomfört satsningar för ökad tillgänglighet och förbättrade kontaktvägar genom såväl digitala tjänster, anpassad information samt utökade och enhetliga öppettider i reception och via jourtelefon.
Nämnden har gjort anpassningar av den information som förmedlas till Malmöbon. För att öka barns
möjlighet att ta del av tydlig information om deras rättigheter i kontakten med socialtjänsten har informationsmaterial tagits fram. Nämnden har också justerat tillgänglig digital information enligt EU:s tillgänglighetsdirektiv.
Att öka tillgängligheten har bland annat inneburit att erbjuda Malmöborna olika kontaktvägar. Sedan 1
april 2020 kan Malmöborna ansöka om fortsatt ekonomiskt bistånd via en e-tjänst. I augusti månad, efter
endast fem månader, använde cirka 2 000 hushåll denna möjlighet, vilket motsvarar 20 procent av hushållen som ansöker om ekonomiskt bistånd.
Andelen brukare som väljer att använda självservice via medborgartjänsten Mitt försörjningsstöd har under
det senaste året ökat från 16 till 41 procent. Malmöborna har fått bättre möjligheter att följa och få information om sitt ärende inom ekonomiskt bistånd genom ny funktionalitet och ökad transparens.
Arbetsmarknads- och socialnämnden arbetar med brukarinvolvering för att öka inflytandet vid utformning
av nya tjänster. Metoden tjänstedesign har bland annat använts vid utformning av den nya e-tjänsten inom
ekonomiskt bistånd då brukare har fått testa en prototyp och lämna synpunkter. Vid anpassning av besöksrum har barn som tidigare deltagit i öppenvårdens stödgrupper bjudits in för att lämna synpunkter om
hur de uppfattade miljön och vilka förändringar de önskade.
Varför blev det så?
I arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter finns det en hög medvetenhet gällande frågor kring
tillgänglighet och likvärdighet.
För de Malmöbor som väljer att kontakta nämndens verksamheter via Malmö stads kontaktcenter bedöms
tillgängligheten ha ökat. Nämnden har gjort förbättringar i syfte att öka förutsättningar för kommunvägledaren att ge träffsäker service och bättre tillgänglighet för Malmöborna. Detta har lett till att antalet samtal
som kommunvägledaren hanterar utan att vidarekoppla till arbetsmarknads- och socialförvaltningen har
ökat från 32 procent under perioden januari till mars 2020 till 39 procent i juli 2020.
En framgångsfaktor i arbetsmarknads- och socialnämndens digitaliseringsarbete har varit att nyttja såväl
förvaltningens som stadskontorets IT-kompetenser och plattformar. Digitaliseringsarbetet anses ligga i
framkant då levererade digitala tjänster berör många Malmöbor och medarbetare. Tidig användarinvolvering redan vid framtagandet av tjänster bedöms underlätta implementeringen av nya tjänster. Vad gäller
uppstart av e-tjänsten att ansöka om fortsatt ekonomiskt bistånd sammanföll denna med utbrottet av covid-19, vilket bedöms vara en av anledningarna till att så många Malmöbor använde tjänsten redan från
start.
Hur påverkar utfallet nämndens fortsatta arbete?

Arbetsmarknads- och socialnämnden kommer fortsatt arbeta med ökad tillgänglighet och likvärdighet. En
av huvudorsakerna till förvaltningen omorganisation var att alla Malmöbor oavsett var man bor i staden
ska ha tillgång till likvärdiga insatser och service. Den nya organiseringen bedöms i högre grad främja och
säkerställa likvärdiga och tillgängliga insatser genom bland annat enhetlig styrning av receptioner och samorganisering av öppenvårdsverksamhet. Nämndens verksamheter kommer fortsätta anpassningen till den
nya organiseringen bland annat genom att skapa gemensamma strukturer och effektiva arbetssätt med stöd
av riktlinjer, kärnprocesser, rutiner, översyn av metoder och insatsutbud.
Det fortsatta samarbetet med Malmö stads kontaktcenter fokuserar på gränssnittet mellan nämndens verksamheter och kontaktcenter för att kvalitetssäkra att Malmöbons ärenden hanteras effektivt och på rätt
plats.
Som en del av den kunskapsbaserade socialtjänsten kommer arbetsmarknads- och socialnämnden under
hösten följa upp hur brukare upplever tillgänglighet och bemötande genom den årliga nationella brukarundersökningen. Dessutom kommer nämnden prova en fördjupad digital barnenkät för yngre barn kring
barnens upplevelse av delaktighet, inflytande, bemötande och förståelse för det de varit med om under utredning.
Digitaliseringsarbetet inom nämndens verksamheter kommer främst fokusera på ökad användning av
medborgartjänsterna samt fortsatt utveckling av automatiserade processer inom ekonomiskt bistånd.

Två av nämndens ramar utökades genom kommunfullmäktiges beslut om tilläggsbudget i juli med totalt
395 miljoner kronor. 250 miljoner avser ramen för ekonomiskt bistånd och resterande 145 miljoner arbetsmarknad- och socialnämndens ram. Utökningen är medräknad i prognosen för helåret.
Nämnden beslutade i maj om en plan för att begränsa kostnadsökningen inom nämndens verksamheter.
Syftet var att minimera det prognostiserade underskottet och på sikt få balans mellan verksamheten och de
tilldelade ramarna. De ekonomiska effekterna av handlingsplanen reviderades i samband med delårsrapporten och är inkluderade i helårsprognosen.
Den nya organiseringen innebär en bättre samverkan i verksamheten och effekterna börjar märkas bland
annat genom bättre beläggning på egna institutioner och bättre utnyttjande av egen öppenvård.
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Resultatet för arbetsmarknads- och socialnämnden uppgår för perioden januari till augusti 2020 till -21,2
miljoner kronor. Prognosen för helåret 2020 är att verksamheten inom arbetsmarknads- och socialnämnden kommer att vara i balans med tilldelad budget då kostnaderna är något lägre under hösten. Kostnaderna minskar bland annat för att handlingsplanen får större effekt under hösten. Vissa verksamheter beräknas överskrida den tilldelade budgeten. Orsakerna till de största avvikelserna redovisas nedan.
Underskottet balanseras mot ett överskott på förvaltningsledningen där den ofördelade reserven på 100
miljoner kronor redovisas. 60 miljoner hänförs i huvudsak till nämndens beslutade handlingsplan samt
färre platser inom Ung i sommar.
Handlingsplanen för att begränsa kostnadsökningen innebär främst en omställning av verksamheten till
fler insatser i egen regi och därmed en minskning av externt inköpt vård. Omställningen kräver vissa satsningar på personal och lokaler varför full effekt uppnås först efter rekrytering.
Den planerade effekten under 2020 kommer inte att uppnås eftersom införskaffande av lokaler och rekrytering tagit längre tid än planerat. Den reviderade handlingsplanen uppgår till 15 miljoner kronor för innevarande år. Omställningen har fått viss effekt då en del kostnader inte längre ökar i samma takt som tidigare.

Merkostnader för mottagande av ensamkommande barn
Ersättningen från Migrationsverket för de ensamkommande barn och unga vuxna som Malmö stad tar
emot täcker inte kommunens kostnader. Underskottet 2020 beräknas vara lägre än utfallet för 2019 (-48,5
miljoner kronor) och något lägre än tidigare prognostiserat vilket visar på att verksamheten arbetar med,
och lyckas, att finna mer kostnadseffektiva lösningar för gruppen.
Underskottet beräknas att uppgå till -26,1 miljoner kronor jämfört med en prognos på nästan -29 miljoner
kronor i den ekonomiska prognosen efter april månad. Ytterligare ett boende för ensamkommande barn
kommer att ställas om under hösten.
Målgruppen består av 85 personer yngre än 18 år och drygt 70 personer i åldern 19-21 år.

Institutionsvård, familjehemsplaceringar och externt inköpt öppenvård för barn och unga
Antalet anmälningar som rör barn och unga ökade med tio procent under årets åtta månader jämfört med
samma period 2019. Det ökade antalet orosanmälningar har i sin tur lett till ett ökat antal utredningar och
att fler barn och unga har bedömts ha behov av insatser från nämnden.
Kostnaderna för institutionsvård för barn och unga ökar något jämfört med vårens prognos.
Trots ökat antal orosanmälningar ökar inte antalet externa placeringar lika mycket och nämndens fokus

ligger på fler insatser i egen regi samt på öppenvård. Underskottet vad gäller extern öppenvård och familjehemsplaceringar ökar och beror på omställningsarbetet samt ett ökat behov av insatser.
Den statliga subventionen av avgifter för placeringar på SiS institutioner med 28 procent från juli månad
har en positiv effekt på kostnaderna med nästan 10 miljoner.
Underskottet för institutionsvård barn och unga samt familjehemsplaceringar och externt inköpt öppenvård beräknas uppgå till totalt -98,2 miljoner kronor inklusive beräknad effekt av coronapandemin och effekten av åtgärder i handlingsplanen.

Institutionsvård och externt inköpt öppenvård vuxna
Insatser för vuxna berör vuxna med missbruk och beroende samt vuxna med annan social problematik
eller psykisk ohälsa.
Budgetavvikelsen inom institutionsvård och externt inköpt öppenvård för vuxna beräknas uppgå till -35,7
miljoner kronor, vilket är en ökning av vårens prognostiserade underskott och beror på samhällsutvecklingen i Malmö som beskrivs i avsnittet verksamhetens utveckling under året.
Ekonomiskt bistånd
Resultatet för ekonomiskt bistånd för perioden januari till augusti 2020 uppgår till +2,6 miljoner kronor.
Den utökade budgeten innebär att budgeten och kostnaderna är i balans för 2020 och inget underskott
prognostiseras i nuläget. Det finns en hel del osäkerhet i prognosen som beror på coronapandemins vidare
utveckling och dess effekter på ekonomin och arbetslösheten.
Utbetalt belopp per hushåll ligger under perioden på ett genomsnitt om 9 883 kr per hushåll och motsvarar en procentuell ökning om 2,3 procent jämfört med samma period föregående år vilket är en lägre ökning än under årets första månader (4,5 procent).
Nämnden har beslutat om en handlingsplan för året med en beräknad effekt om 37 miljoner kronor. Effekterna bedöms bli lägre för året och uppgår till 9,5 miljoner. Det är främst arbetet men utökade kontroller som ännu inte har fått effekt då processen med återkrav av ekonomiskt bistånd tar tid.
Målet med åtgärderna i handlingsplanen är att fler personer ska erbjudas insatser som leder till rätt att uppbära aktivitetsstöd, utöka målgruppen för Malmökraften, hjälpa fler att kvalificera sig för a-kassa under det
nya regelverket samt att utöka kontroller och utredningar avseende misstänkt bidragsbrott och felaktiga
utbetalningar.
På sikt beräknas ovanstående åtgärder ge effekt om cirka 70-75 miljoner kronor.
Hemlöshet
Resultatet för hemlöshetskostnaderna uppgår till -5,5 miljoner kronor för årets första åtta månader. Prognosen för helår ligger på -3 miljoner och innefattar en ökad kostnad på 2,5 miljoner kronor på grund av
covid-19. Prognosen innebär en förbättring från vårens prognos med ungefär 12 miljoner och innebär att
även budgeten för hemlöshet i princip är i balans vid året slut trots att ramen minskat med 60 miljoner
kronor mellan 2019 och 2020.
Hemlöshetssatsningen, omställning till fler platser i egen regi och förvaltningens nya vägledning för bistånd till boende medförde betydande kostnadsminskningar för hemlöshet under 2019 och minskningen
fortsätter även 2020. Upphandling av boende utan stöd är genomförd och processen vad gäller upphandling av boende med stöd pågår.
Verksamheten har tagit fram en handlingsplan i syfte att minska kostnaderna ytterligare. Handlingsplanen
omfattar minskade köp av externa platser, omställning av egna boenden (Kirsebergs IP) och att utöka
bokningscentralens uppdrag till att även omfatta boende med stöd. Planen är verkställd med minskade
kostnader som följd.

Statsbidrag flyktingar
Resultatet för statsbidrag flyktingar uppgår till -10,6 miljoner kronor för perioden och underskottet beräknas öka till cirka 16 miljoner vid årets slut. Underskottet är i sin helhet en konsekvens av begränsade möjligheter att röra sig över landsgränser till följd av coronapandemin och antal nyanlända 2020 beräknas vara
i princip halverat jämfört med budgeten.

Ekonomiska konsekvenser av covid-19
Det är svårt att ge en samlad bild av coronapandemins ekonomiska konsekvenser för arbetsmarknad- och
socialnämndens verksamhet. Vissa kostnader kan endast uppskattas då det i nuläget är svårt att överblicka
pandemins konsekvenser.
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Arbetsmarknadsavdelningen noterar ett minskat antal platser inom ung i sommar och bedömer därför att
hela anslaget inte kommer att förbrukas. Överskottet bedöms att uppgå till cirka 11,5 miljoner kronor som
en direkt konsekvens av pandemin.
Statlig ersättning för arbetsgivarens kostnad för sjuklön dag 2-14 innebär en intäkt för förvaltningen med
drygt 10 miljoner kronor.
Medarbetare som handlägger ekonomiskt bistånd och anmälningar och utredningar vad gäller främst barn
och familj har förstärkts då verksamheten räknade med en ökad tillströmning. Under sommarmånaderna
anställdes 25 ytterligare vikarieanställda för att kunna hantera tillströmningen under semesterperioden.
Kostnaden för just den verksamheten beräknas till 2,5 miljoner kronor för helåret och för individ- och familjeomsorg till 3,1 miljoner (avser främst vikarier och timanställda på våra HVB-hem).
Ett ökat inflöde av anmälningar som kan kopplas till coronapandemin bedöms fortfarande ge ökade kostnader för nämnden. Isolering och stängning av vissa aktiviteter och mötesplatser innebär ökat tryck på
både öppenvård och institutionsvård, framför allt vad gäller barn och unga. En institutionsplacering kostar
i genomsnitt 4 000 kronor per dygn. Nämnden uppskattar merkostnaden till 8,5 miljoner kronor på årsbasis.

Ekonomiskt bistånd
Ekonomiskt bistånd bedöms komma att öka till följd av att arbetslösheten stiger och ett antal personer
kommer inte att vara kvalificerade till den inkomstrelaterade arbetslöshetsersättningen. Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedömer att det utbetalda biståndet kommer att öka med mellan 15 och 20 procent under 2020.
Verksamheten har gått igenom olika scenarier vad gäller andelen arbetslösa i Malmö, antal inskrivna i arbetsmarknadsåtgärder och möjlighet att kvalificera sig för andra ersättningar. Än så länge är påverkan på
kostnaderna marginell men bedömningen är att det kommer att ske en successiv ökning av antal hushåll i
behov av ekonomiskt bistånd.
I den ekonomiska prognosen beräknades kostnaderna för ekonomiskt bistånd öka med 50 miljoner på
grund av pandemin. Utvecklingen under våren pekade på ökat antal hushåll i behov av bistånd med ökade
kostnader som följd. I juli månad steg kostnaden för utbetalt ekonomiskt bistånd. Utbetalningarna minskade sedan kraftigt i augusti och nämnden bedömer att nya utbildningsplatser för ungdomar och fler arbetsmarknadsanställningar gör att trenden håller i sig. Regeringens åtgärder inom exempelvis a-kassan bedöms också ha haft god effekt. Därmed bedömer nämnden att cirka 15 miljoner av kostnaderna beror på
pandemin.
Hemlöshet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har ett antal boendeplatser i egen regi för målgruppen hemlösa personer som fyllt 20 år med pågående missbruk och/eller psykisk ohälsa. Flertalet av boendeplatserna är i
kollektiva boenden vilket innebär att hygienutrymmen delas.
Det föreligger stor risk för smittspridning i det fall verksamheten inte kan säkerställa att personer med
symptom kan erbjudas möjlighet att isolera sig för egenvård under sjukdomstiden. En konsekvens av att
minska smittspridning vid sjukdomsutbrott är att platstillgången sjunker då platsantalet måste anpassas till
antalet hygienutrymmen. Om flera personer i ett boende skulle bli sjuka under samma tidsperiod, var förvaltningens ordinarie boendeplatser inte tillräckliga för ändamålet.
Med anledning av detta identifierade arbetsmarknads- och socialförvaltningen ett brådskande behov av
femton egenvårdsplatser för hemlösa personer som fyllt 20 år med pågående missbruk och/eller psykisk
ohälsa som uppvisar symptom eller som har misstänkt eller konstaterad covid-19. Målgruppen behöver
bland annat stöd i form av bemanning dygnet runt. Platserna har varit belagda i princip upp till maxkapacitet.
Kostnaden för platserna beräknas uppgå till cirka 2,5 miljoner kronor.
Statsbidrag flyktingar
Budgetberäkningen grundade sig på ett antagande om att flyktingmottagandet i Malmö under 2020 skulle
bli cirka 900 personer. Från april månad har antalet mottagna i staden minskat som en direkt konsekvens
av reserestriktioner på grund av pandemin. Helårsprognosen för 2020 sänks till 500 nyanlända vilket innebär ett intäktsbortfall i det budgeterade statsbidraget med 16 miljoner kronor.

Arbetsmarknads- och socialnämnden har under årets första tertial disponerat 1,9 miljoner kronor av investeringsanslaget. De största investeringsutgifterna avser inköp av inventarier och anpassningar till nya lokaler, bland annat möblering av det nya akutboende på Kirsebergs IP.

