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Årsanalys 2020 innehåller uppföljning av kommunfullmäktiges mål, verksamhet och ekonomi.
Nämndens brukare och medarbetare har påverkats av coronapandemin under året vilket beskrivs
i rapporten.
Nämnden har tilldelats ansvar för elva av tretton av kommunfullmäktiges mål för
mandatperioden och målen omfattar en stor del av nämndens verksamhet och utmaningar.
Nämnden bedömer att arbetet med tre av kommunfullmäktiges mål går enligt planering, att fyra
avviker positivt 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 till plus 28,8
miljoner kronor. Resultatet innefattar den utökning av ramen med 145 miljoner kronor som
kommunfullmäktige beslutade om i juli. I resultatet ingår ekonomiska konsekvenser av pandemin
på totalt 0,1 miljoner kronor.
Antalet orosanmälningar gällande barn och unga har ökat med nio procent, eller 1350
anmälningar, jämfört med 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 plus 28,9 miljoner kronor.
Resultatet inkluderar en utökning av ramen enligt beslut i kommunfullmäktige med 250 miljoner
kronor och effekt av handlingsplanen med 11 miljoner kronor. Kostnaderna för ekonomiskt
bistånd bedöms främst ha ökat under året på grund av att fler beviljas bistånd på grund av
arbetslöshet och att riksnormen har höjts med 1,9 procent.
Under året har antalet unika hushåll med ekonomiskt bistånd och antalet hushåll som blivit
självförsörjande minskat något. Antalet personer som avslutats till arbete och studier från
arbetsmarknadsinsatser har ökat med fem procent. Nämnden bedömer att det är ett gott resultat
då coronapandemin påverkat Malmöbornas möjligheter att få ett arbete. Regeringens åtgärder,
såsom förändringar i a-kassans regler, bedöms ha haft god effekt då inflödet av nya ärenden till
ekonomiskt bistånd varit begränsat.
Resultatet för hemlöshetsramen uppgår till minus 6 miljoner kronor. Handlingsplanen är
verkställd och ingår i resultatet. Jämfört med 2019 har nettokostnaderna för hemlöshet minskat
med 19 procent.
Nämndens hemlöshetssatsning och den nya vägledningen för bistånd till boende har bidragit till

att minska antalet hushåll som har behov av insatser på grund av hemlöshet. Enligt
hemlöshetskartläggningen minskade antalet hemlösa vuxna med 18 procent och antalet barn med
40 procent jämfört med 2019. Fler platser för hemlösa personer i boenden i egen regi har bidragit
till minskade kostnader.
Resultatet för ramen statsbidrag till flyktingar uppgår till minus 26,3 miljoner kronor.
Underskottet förklaras till stor del av att antalet mottagna flyktingar blivit väsentligt lägre än
budgeterat under 2020, bland annat till följd av restriktioner under pandemin som begränsat
invandringen.
Nämndens verksamheter har under 2020 verkställt en ny organisering som bedöms leda till
tydligare styrning och ledning och bättre kostnadskontroll. Analyser och åtgärder utifrån bland
annat uppdrag från kommunstyrelsen och stadsrevisionens granskningar har också bidragit till
förbättringar i verksamheten.
Nämnden bedömer att arbetet med att säkerställa en god arbetsmiljö och kompetensförsörjning
fortlöper enligt planering. Riskbedömningar har genomförts på grund av coronapandemin och
organisationsförändringar och har varit vägledande för arbetsmiljöarbetet.

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.

Under 2020 har flera faktorer i omvärlden förändrats på ett sätt som inte kunde förutsägas i
början av året. På grund av coronapandemin har bland annat arbetslösheten ökat,
befolkningstillväxten varit lägre än vad som prognostiserats och migrationen till Sverige och till
Malmö har minskat.
Nämnden har fortsatt sitt utvecklingsarbete för att ge Malmöborna det stöd och den hjälp de
behöver. Nämndens verksamheter har arbetat för att ge fler Malmöbor likvärdiga, tidiga och
samordnade insatser och för att öka antalet insatser i egen regi. Under året har nämndens
verksamheter även arbetat med att förbättra analyser och att vidta åtgärder utifrån dessa.
Analyserna har gjorts internt inom verksamheten, tillsammans med stadskontoret och utifrån
stadsrevisionens granskningar.
Nämndens verksamheter har under 2020 verkställt en ny organisering som bedöms leda till en
effektivare verksamhet. Med en förändrad ledningsorganisation och tydligare styrning och
ledning har nämnden ökat sin förmåga till kontroll över kostnader och kan därmed lättare
prioritera satsningar för redan identifierade och kommande utmaningar.
Nämnden har identifierat två väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling i förhållande till
nämndens planering och konsekvenserna sammanfattas i tabellerna nedan.

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 mer negativ än vad som prognostiserades i början på
året. Arbetslösheten i Malmö ökade från 13,6 procent i februari 2020 till 16,5 procent i
juli, för att sedan minska till 16 procent i december. 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 nämndens verksamheter.
Migrationen har minskat på grund av coronapandemin och stängda gränser i Europa.
Enligt Malmös stads senaste prognos, Migrationsdata Malmö september 2020, bedömdes
mottagandet bli cirka 482 personer under 2020 vilket var en minskning med nästan 200
personer jämfört med tidigare prognoser. Påverkan på nämndens verksamheter och
brukare redovisas under rubriken redogörelse för väsentliga avvikelser.
När det gäller trygghet i hemmet har nämndens verksamheter fått in anmälningar
avseende två procent fler personer jämfört med föregående år med anledning av hot och
våld i familjen. Det är framför allt anmälningar avseende flickor som har ökat. Antalet
anmälningar och ansökningar när det gäller vuxna personer ligger kvar på ungefär samma
nivå som föregående år. Det dödliga våldet i det offentliga rummet i Malmö har 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 personer som aktualiserats för någon form av hot och våld i familjen
2017 - 2020

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 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 700 hushåll. Det är framför allt arbetslösa hushåll utan
ersättning eller med otillräcklig ersättning som har ökat.

Ett av nämndens uppdrag enligt reglementet är att handlägga ärenden och fatta samt verkställa
beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen avseende människor med missbruk och beroende.
Uppdraget redovisas inte inom ramen för kommunfullmäktiges mål.
Under året har behovet av stöd och hjälp för personer med missbruks- och beroendeproblematik
ökat. Institutionsplaceringarna har ökat med tolv procent (62 placeringar) medan antalet
öppenvårdsinsatser har ökat med två procent (26 insatser) jämfört med föregående år. 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.
Nämndens 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 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 3: Andel barnfamiljer i externa boende och i arbetsmarknads- och
socialförvaltningens boenden

Källa: Verksamhetssystemet procapita genom Koll
•

•

Antalet institutionsplaceringar i egen regi för vuxna har ökat med nio procent (15
placeringar) under 2020 jämfört med 2019. Antalet biståndsbedömda öppenvårdsinsatser
i egen regi för vuxna har ökat med 17 procent (200 insatser).
Nämndens verksamheter har genomfört en omställning av institutioner i egen regi
eftersom antalet ensamkommande barn i Malmö har minskat. Antalet placeringar på
förvaltningens fem egna institutioner och stödboende (Enebacken, HVB Eja,
Kompassen, Villa Poppel samt Utslussen) har ökat med 35 procent från 163 till 220
placeringar under 2020 jämfört med 2019. Antalet öppenvårdsinsatser i egen regi för barn
och unga har ökat med fem procent under 2020 jämfört med 2019.

På uppdrag av kommunstyrelsen utredde stadskontoret, tillsammans med arbetsmarknads- och
socialförvaltningen, de bakomliggande orsakerna till kostnadsutvecklingen och
budgetavvikelserna inom arbetsmarknads- och socialnämnden under 2020. Rapporterna gav
värdefull input till nämndens fortsatta arbete mot bättre kostnadskontroll. Vissa nyckeltal och
jämförelser i rapporterna kommer nämnden att använda i sin uppföljning av verksamhetens
resultat framöver.
Nämndens verksamheter har under året arbetat med att verkställa åtgärder utifrån de
granskningar som stadsrevisionen har gjort under de senaste åren. Nämnden har följt upp och
återrapporterat vidtagna åtgärder och effekter i fyra ärenden:
•
•

arbetsmarknadsinsatser
missbruks- och beroendevården

•
•

arbetet med att förebygga avhysningar
ekonomiskt bistånd (januari 2021)

Under 2020 tog nämnden även emot en granskning av arbetet med orosanmälningar,
barnavårdsutredningar och uppföljning av insatser för barn som far illa.
Arbetet med att förebygga avhysningar är i den nya organiseringen samlat i en sektion.
Verksamheten har under hösten arbetat med att organisera arbetet på ett ändamålsenligt sätt
utifrån uppdraget. Den förändrade organiseringen av arbetet förväntas leda till större likvärdighet
i tillgången till stöd och hjälp, högre kvalitet och bättre resultat.
Verksamheten har tagit fram en arbetsprocess för det vräkningsförebyggande arbetet.
Arbetsprocessen innehåller bland annat rutiner och processer för hur underrättelser ska hanteras
och registreras, intern samverkan, samverkan med andra förvaltningar och externa aktörer, hur
kontakt ska tas med olika grupper av hushåll som riskerar avhysning och bekräftelse om
mottagande av underrättelse från Kronofogdemyndigheten, hyresvärdar och
bostadsrättsföreningar. Arbetsprocessen har resulterat i ett likartat arbetssätt i hela förvaltningen.
Det gäller bland annat hur inkomna ärenden ska registreras och dokumenteras, prioritering av
olika målgrupper, vilka insatser som ska göras samt intern och extern samverkan.

Uppföljning av arbetsmiljön
Varje år genomförs en uppföljning av arbetsmiljön genom rapportering och analys av utfallet för
ett antal indikatorer. En sammanställning av alla nämnders uppföljning redovisas till
kommunstyrelsen.
Uppföljningen utgör ett underlag för det fortsatta arbetsmiljöarbetet i arbetsmarknads- och
socialnämndens verksamheter med möjligheter att göra djupare analyser av arbetsmiljön. I detta
arbete har skyddskommittén en viktig roll. Det arbetsmiljöarbete som bedrivs inom nämndens
verksamheter är linje med kommunfullmäktiges målsättningar inom arbetsmiljöområdet. En stor
del av arbetet genomförs och rapporteras inom ramen för målområdet en god organisation. Den
fullständiga arbetsmiljöuppföljningen redovisas i bilaga 1.

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet och samverkan
Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) har genomförts i respektive
avdelningssamverkan. Enkätfrågor togs fram med utgångspunkt i den kommungemensamma
enkäten och partsgemensamt beslutades att prioritera vissa frågor.
Det sammanvägda resultatet av uppföljningen visar att det systematiska arbetsmiljöarbetet
bedrivs tillfredsställande utifrån föreskriften för SAM (AFS 2001:1). Uppföljningen redovisas i sin
helhet i bilaga 2.
Under året har en ny organisering verkställts och i denna process har parterna haft olika

uppfattningar om samverkan och delaktighet, vilket har påverkat synen på hur samverkan
fungerar, framför allt på övergripande nivå. Nya samverkansgrupper har inrättats och system och
processer behöver fortsätta att utvecklas.
Förvaltningens samverkansgrupper har identifierat utvecklingsområden och utvärderat sitt arbete
med utgångspunkt i samverkansavtalets centrala delar och intentioner. Sammanfattningsvis
bedömdes förvaltningens största gemensamma utmaningar att vara:
•
•
•

APT och kommunikationen mellan nivåerna i samverkanssystemet.
Uppföljning av arbetsmiljöåtgärder.
Samsyn kring samverkan och samverkansprocessen samt dialog i ett tidigt skede.

Identifierade åtgärder för att förbättra och utveckla samverkan:
•
•
•
•

Fortsatt utveckling av APT för att öka engagemanget samt förtydliga medarbetarens roll
genom att fortsätta utbilda i Medarbetarsam och samverkan.
Träffa en ny lokal överenskommelse om samverkan i förvaltningen utifrån genomförda
förändringar i organisationen.
Utveckla kommunikationen mellan samverkansnivåerna med syfte att tydliggöra
processerna och kopplingen mellan samverkansnivåerna.
Utveckla samsyn kring samverkan och samverkansavtalets innebörd.

Aktiva åtgärder mot diskriminering
Den 1 januari 2017 skedde en förändring i diskrimineringslagen som innebar att ett arbete med
aktiva åtgärder inom arbetslivet ska omfatta alla diskrimineringsgrunder. Aktiva åtgärder innebär
ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt verka
för lika rättigheter och möjligheter. Lagen anvisar ett ramverk för arbetet som är uppbyggt i likhet
med det systematiska arbetsmiljöarbetet.
På förvaltningsövergripande nivå pågår ett framtagande av grundläggande utbildning i
diskriminering för chefer som redovisas under rubriken redovisning av budgetuppdrag.
Arbetet med aktiva åtgärder har resulterat i att varje avdelning tagit fram en handlingsplan som
sammanfattats i en förvaltningsövergripande handlingsplan (bilaga 3).

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.

Trend

Enligt planering
Avstämning

Hur gick det?
Fler barn i dygnsvård har under året fått tillgång till det stöd de behöver i sin skolgång.
Arbetsmarknads- och 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 till 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. En något större andel av pojkarna har en insats jämfört med flickorna.
Förstärkningen av Skolfam med två nya team leder till att insatsen kan komma igång tidigare
under skolåren och att barnen inte behöver vänta lika länge på en insats. Forskning i allmänhet
kring tidiga insatser såväl som Skolfam-verksamhetens utvärdering stödjer att ju tidigare ett barn
får tillgång till insatsen desto bättre effekt får den för barnets skolresultat.
Förutsättningarna för att placerade barn ska kunna få det stöd de behöver kring skolgång och
hälsa har förbättrats genom att nämndens verksamheter börjat arbeta 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.
Pojkar utgör en större andel av de familjehemsplacerade barnen och därmed också i målgruppen
för Skolfam. Verksamheten arbetar för att säkerställa att pojkarna och flickorna i målgruppen får

likvärdig tillgång till insatsen.
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 kan
komplettera och stödja familjehemmet i deras roll som skolföräldrar i de fall de inte räcker till.
Genom att nämnden ger stöd och kompetensutveckling till familjehemmen skapas bättre
förutsättningar för en trygg och stabil placering för barnet, som i sin tur förbättrar barnets
möjligheter att klara skolan. Familjehemmen får särskild kompetensutveckling i att stödja barnets
skolgång. När skolgången fungerar bedöms det i sin tur bidra till en tryggare och stabilare
placering och tillvaro för barnet samt minskar risken för sammanbrott.
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 tillgång till
Skolfam-insats, så länge som de i övrigt uppfyller insatsens kriterier. Detta medför samtidigt att
antalet barn som ingår i målgruppen ökar, och innebär en utmaning för verksamheten att kunna
tillgodose behoven.
Nämnden planerar fördjupningsutbildningar för familjehem utöver den grundutbildning som alla
familjehem genomgår. Skolfam medverkar i delar av denna utbildning.
Rutiner för samverkan kring obruten skolgång för placerade barn har arbetats fram tillsammans
med skolnämnderna. Dessa implementeras under hösten 2020, vilket kommer att ge bättre
förutsättningar för att barn som placeras får en stabil skolsituation utan avbrott.
Implementeringen följs upp våren 2021 för att säkerställa att rutinerna är kända och följs.

Trend

Både positiv och negativ avvikelse
Avstämning

Hur gick det?
2 445 ungdomar (1 264 flickor och 1 181 pojkar) deltog i praktik via ung i sommar (16–19 år) under
sommaren 2020. Det är en minskning med 1 160 ungdomar jämfört med föregående år.
Sommarpraktik i grundskolan anordnades inte under 2020 efter ett beslut i grundskolenämnden.
Nämnden tog inför våren 2020 fram 2 700 praoplatser till elever i årskurs åtta på kommunala
skolor. Som en följd av coronapandemin beslutade grundskolenämnden att stoppa alla
praoplatser under vår- och höstterminen 2020.
Totalt 1 381 personer (545 kvinnor och 836 män) i åldern 18–29 år deltog i
arbetsmarknadsinsatser under 2020. Det är en minskning med 310 personer eller 18 procent
jämfört med 2019.
Antalet kvinnor och män i åldern 18–29 år som under 2020 har avslutats till arbete eller studier
efter deltagande i arbetsmarknadsinsats uppgår till 285 personer (122 kvinnor och 163 män). Det
är en minskning med 57 personer eller 17 procent jämfört med 2019. Antalet avslut till arbete har
minskat med 12 procent och antalet avslut till studier har minskat med 22 procent.
Varför blev det så?
Situationen på arbetsmarknaden präglades under 2020 av en vikande konjunktur i spåren av
coronapandemin. Antalet arbetslösa ungdomar i Malmö steg kraftigt under året. I december 2020
var 2 944 ungdomar 18–24 år arbetslösa vilket är 648 personer eller 28 procent fler jämfört med
december 2019. Arbetslösheten för målgruppen motsvarar 18,3 procent (14,3 procent i december
2019), vilket är en fortsatt hög nivå jämfört med 11,8 procent (9,2 procent i december 2019) i
riket som helhet.
Ung i sommar förlorade under 2020 ett stort antal platser. Handelsanställdas förbund samt hotelloch restaurangfacket beslutade inför säsongen 2020 att inte godkänna ung i sommar platser.
Inom hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen stoppades samtliga placeringar inom ramen för ung i
sommar som en följd av coronapandemin. Ett stort antal ungdomar kunde ändå praktisera
genom att antalet platser inom flera av stadens förvaltningar ökade och genom att ett stort antal
platser skapades i särskilda projekt där föreningar involverades som handledare.
Trots den stora ökningen av antalet unga arbetslösa minskade antalet unika hushåll i
åldersgruppen 18–29 år som beviljats ekonomiskt bistånd under 2020 med 3,5 procent jämfört
med 2019. Många unga Malmöbor som har blivit arbetslösa lyckades således klara sin försörjning
på annat sätt. Nämnden bedömer att de tillfälliga förändringarna av arbetslöshetsförsäkringen

som infördes under våren har bidragit till att fler unga har klarat sin försörjning. Nämnden ser
fortfarande en risk för att unga som förblir arbetslösa kan komma att behöva ansöka om
ekonomiskt bistånd längre fram.
Antalet hushåll i åldersgruppen 18–29 år inom ekonomiskt bistånd som avslutades till arbete och
studier ökade med 72 hushåll (10 procent) under 2020 jämfört med 2019. Den största delen av
ökningen (61 avslut) utgörs av avslut till studier. Nämnden bedömer att resultatet påverkas av att
fler Malmöbor generellt har börjat studera 2020 jämfört med 2019.
För åldersgruppen 18–29 år erbjuds kommunala arbetsmarknadsinsatser till de Malmöbor som
bedöms vara i behov av samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad. Nämnden
bedömer att minskningen av antalet inskrivna i kommunala arbetsmarknadsinsatser under 2020
har ett samband med att målgruppen har minskat något inom ekonomiskt bistånd och att ett
antal arbetsmarknadsinsatser som fanns under 2019 inte har bedrivits under 2020. Ökningen av
antalet unga i arbetsmarknadspolitiska program på Arbetsförmedlingen under den senare delen av
2020 kan också ha bidragit till ett minskat behov av samverkan och av kommunala
arbetsmarknadsinsatser för gruppen.
Det minskade antalet avslut till arbete och studier efter deltagande i arbetsmarknadsinsats
bedöms ha flera orsaker. En viktig faktor bedöms vara att antalet inskrivna i åldern 18–29 år på
arbetsmarknadsavdelningen har varit lägre under 2020. Minskningen av antalet avslut till arbete
påverkas av att många möjligheter till sommarjobb och vikariat för unga har försvunnit som en
följd av coronapandemin. Minskningen av antalet avslut till studier bedöms till stora delar bero på
avvecklingen av den arbetsmarknadspolitiska insatsen utbildningskontrakt som till och med 2019
gav unga goda förutsättningar för att börja studera på grundläggande eller gymnasial nivå.
Hur påverkar utfallet nämndens fortsatta arbete?
Arbetet med att ta fram platser till ung i sommar 2021 pågår. Coronapandemin är en
osäkerhetsfaktor som kan påverka tillgången till platser. Nämnden arbetar med att ta fram nya
platser i samarbete med övriga förvaltningar och föreningar.
Inom ramen för Ung Malmö samverkar Malmö stad med Arbetsförmedlingen, gymnasie-och
vuxenutbildningsnämnden och civilsamhället genom insatser och uppsökande verksamhet.
Nämnden fortsätter att utveckla samverkan kring unga inom ramen för den lokala
överenskommelsen om samverkan för unga Malmöbor 16–29 år.
Eftersom utbildning är avgörande för den enskildes möjligheter till etablering på
arbetsmarknaden, fortsätter nämndens satsning på studiemotiverande arbete och vägledning mot
studier. Nämnden fortsätter att samverka med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och
Arbetsförmedlingen kring tillgången till utbildningar för målgruppen unga. Arbetet fortsätter
även med att förbättra den interna samordningen för Malmöbor som har behov av parallella
insatser från nämndens olika verksamheter.
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Hur gick det?
Antalet unika hushåll i Malmö som beviljats ekonomiskt bistånd vid minst ett tillfälle under år
2020 är marginellt lägre än under föregående år. För hushåll med barn är utvecklingen mer
positiv, 4,1 procent färre unika hushåll med barn har ansökt om och beviljats bistånd under 2020
jämfört med 2019. Eftersom befolkningen i Malmö har vuxit är en större andel Malmöbor
självförsörjande 2020 jämfört med 2019.

Andelen hushåll med ekonomiskt bistånd som blivit självförsörjande genom arbete, studier,
ersättning på grund av arbetslöshet eller annan ersättning, ålderspension eller ej avhörda har minskat en
procentenhet för både samtliga hushåll och specifikt för barnfamiljer och uppgår till 27 respektive
22 procent.

Antalet avslutade biståndshushåll specifikt till arbete eller studier har ökat under 2020 och uppgår
till 1 875 jämfört med 1 748 året innan. Minskningen av antalet hushåll vid Integrationscenter
medför att antalet avslut till ersättning på grund av arbetslöshet har minskat från 164 till 87.
För målgruppen 30 år eller äldre som deltagit i nämndens arbetsmarknadsinsatser har 688
personer avslutats till arbete eller studier vilket är en ökning med 18 procent jämfört med 2019.
Antalet kvinnor som avslutats ökade med 26 procent och antalet män med 11 procent.
Totalt har 945 personer (414 kvinnor och 531 män) haft en arbetsmarknadsanställning under
2020, vilket motsvarar 534 årsarbetare. 2019 hade totalt 1 037 personer (422 kvinnor och 615
män) en arbetsmarknadsanställning vilket motsvarade 468 årsarbetare.
Varför blev det så?
Baserat på den stora påverkan som coronapandemin har haft på samhället och på
arbetsmarknaden bedömer nämnden att antalet Malmöbor i behov av ekonomiskt bistånd, samt
antalet avslutade biståndshushåll, haft en mer positiv utveckling än vad som initialt kunde antas.
Antalet arbetslösa Malmöbor uppgick i december 2020 till 27 268 personer vilket är en ökning
med 4 528 personer jämfört med december 2019. Antalet arbetssökande i Malmö som i
november var medlemmar i A-kassa har ökat med 4 518 personer jämfört med motsvarande
månad 2019. Antalet arbetssökande som inte var medlemmar i A-kassa har ökat med 209
personer.
Statliga beslut om att stärka de generella socialförsäkringsförmånerna bedöms ha bidragit till att
minska pandemins effekt inom ekonomiskt bistånd 2020. Våren 2020 infördes tillfälliga
förändringarna av arbetslöshetsförsäkringens medlems- och arbetsvillkor samt höjda
ersättningsnivåer. Bostadsbidrag för barnfamiljer har tillfälligt förstärkts under perioden juli till
december 2020.
Antalet Malmöbor med studiemedel ökade med 2 160 personer (14 procent) höstterminen 2020
jämfört med hösten 2019. Att fler Malmöbor väljer att studera och därigenom stärka sin
konkurrenskraft på arbetsmarknaden bedöms ha positiv effekt på arbetslösheten både på kort
och lång sikt.
Nämndens långvariga fokus på studiemotiverande arbete i möten med Malmöbor och i
samverkan med Arbetsförmedlingen och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bedöms bidra
till att fler väljer att studera och därigenom skapar sig förutsättningar för en stabil förankring på
arbetsmarknaden. Samverkan har även resulterat i att antalet personer som har deltagit i
arbetsmarknadsutbildning under tiden de har varit inskrivna på arbetsmarknadsavdelningen ökat
från 15 kvinnor och 33 män 2019 till 33 kvinnor och 85 män under 2020.
I april infördes digital ansökan om ekonomiskt bistånd. Andelen digitala ansökningar har ökat
successivt och uppgick till 28 procent i december. Införandet syftar bland annat till att styra
resurser från administration till socialt förändringsarbete. Nämndens utveckling kring digitala
arbetssätt har underlättat fortsatt tät kontakt med Malmöbor i behov av bistånd under pandemin,
vilket bedöms vara av vikt för utredning, planering och uppföljning av den enskildes väg till egen

försörjning. Vid granskning i oktober framkom att en större andel klienter haft
uppföljningssamtal hos socialsekreterare under de senaste 30 dagarna jämfört med våren 2020.
Parallella och samordnade insatser och stöd från ekonomiskt bistånd och
arbetsmarknadsavdelningen är centralt i nämndens arbete.
Nämnden har under 2020 infört jämställda utbetalningar till par som beviljats ekonomiskt
bistånd. Jämställda utbetalningar syftar till att tydliggöra delat ansvar för hushållets försörjning
och ekonomi och ligger i linje med det jämställdhetspolitiska målet om ekonomisk jämställdhet.
Tolv procent fler Malmöbor i åldern 30 år eller äldre, totalt 5 425 (2 797 kvinnor och 2 628 män)
har erhållit arbetsmarknadsinsatser via nämnden 2020 jämfört med 2019. Att fler tar del av
insatserna bedöms bidra positivt till resultatet.
Via projektet Malmökraften har i genomsnitt 1 250 personer per månad erhållit teambaserat stöd
av nämnden tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Resultaten till arbete
och studier är högre för deltagare i Malmökraften än för personer som enbart är inskrivna vid
Arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti.
Inom ramen för Hela familjen får barnfamiljer som är, eller som riskerar hamna i långvarigt
ekonomiskt bistånd, fördjupat stöd till egen försörjning. Stödet kännetecknas av hög
tillgänglighet och hög grad av aktivitet hos brukarna. Hela familjen omfattar cirka tjugo procent
av barnfamiljerna med långvarigt biståndsbehov. Under 2020 har 103 familjer blivit
självförsörjande jämfört med 128 familjer 2019.
Inom ramen för den strategiska överenskommelsen om samverkan mellan Malmö stad och
Arbetsförmedlingen i Malmö (SÖK) har nämnden utvecklat arbetet med arbetsgivare. I
samarbete med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Arbetsförmedlingen och näringslivet
utvecklar nämnden jobbspår riktade mot bristyrken. Genom nämndens arbete med
arbetsmarknadsanställningar möjliggörs egen försörjning av löneinkomst samt att enskilda
Malmöbor skaffar sig relevant arbetslivserfarenhet och kompetens.
Hur påverkar utfallet nämndens fortsatta arbete?
Coronapandemin och dess påverkan på arbetsmarknaden bedöms fortsatt utgöra en risk för ett
ökat behov av försörjningsstöd. Även ett upphörande av tillfälliga förstärkningar av generella
arbetslöshets- och socialförsäkringsförmåner påverkar behovet av försörjningsstöd.
Nämnden fortsätter arbetet utifrån identifierade strategier och i förvaltningens nya organisation
är likvärdiga, tidiga, tillgängliga och samordnade insatser till Malmöbor i behov av stöd i fokus i
det fortgående förbättringsarbetet.
Utveckling av digitala verktyg fortgår och bidrar till att stärka nämndens prioritering av
självförsörjningsuppdraget.
Fokus på studier och samverkan med arbetsgivare bedöms fortsatt vara av stor vikt för att
nämnden i samverkan med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Arbetsförmedlingen på
bästa sätt ska skapa förutsättningar för självförsörjning och en tillgänglig arbetsmarknad för
Malmöborna.
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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 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 och
privat bil i tjänst har minskat med 49 procent respektive 41 procent i jämförelse med 2019.
Nämndens verksamheter har flugit 45 630 kilometer under 2020, en minskning med 84 procent i
jämförelse med 2019. Med anledning av den pågående coronapandemin och utfärdade
reserestriktioner är det inte möjligt att bedöma vilken effekt arbetet med att minska antalet
flygresor har gett. Det kraftigt minskade flygandet bedöms inte ha gett påtagliga negativa effekter
för nämndens verksamheter då flygresor i stor utsträckning ersatts med digitala möten.

Arbetsmarknads- och socialnämnden gav, i nämndsbudgeten, förvaltningen i uppdrag att under
2020 utreda hur engångsartiklar i plast ska fasas ut samt kostnaderna för att ersätta dessa artiklar
med andra alternativ. Uppdraget utgår från ett EU beslut om ett så kallat engångsplastdirektiv
som innebär att vissa engångsartiklar i plast kommer att förbjudas medan andra ska minska i
förbrukning. Införandet av EU:s lagstiftning sker stegvis där de första kraven ska vara införda juli
2021.
En översyn av förvaltningens inköp av engångsartiklar i plast påbörjades men pausades med
anledning av covid-19 och ett ökat behov av skyddsutrustning och andra engångsartiklar för att
minska smittspridning. Förvaltningen har även inväntat Miljöförvaltningens Rapport om
engångsartiklar av plast i Malmö stad 2019 (MN-2020-593) som kan användas som underlag i arbetet
med att ta fram förslag på åtgärder för minskade inköp av engångsartiklar av plast. Med anledning
av engångsplastdirektivet så kommer det att ställas högre krav på leverantörer att leverera
miljövänliga alternativ, denna utveckling kommer nämndens verksamheter att bevaka.
Varför blev det så?
En förutsättning för att nämnden ska lyckas i arbetet med att minska avtrycket på klimatet är
medvetna medarbetare och chefer 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 arbetat med analys och diskussion om förändringar i verksamheten utifrån
tillgänglig statistik. 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 miljöpåverkan och kostnader av tjänsteresor inom nämndens verksamheter
bedöms bidra till att resorna fortsatt minskar under 2020. I början av 2020 informerade
nämndens verksamheter 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 2020 har Förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer, förslag till klimatväxlingsmodell och
förslag avseende förmånscykel 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.
Resor i tjänst med privat bil och taxi har minskat kraftigt under året. Ur miljöhänsyn är detta en
positiv utveckling. För att ta reda på mer kring vad dessa resor har ersatts med såsom cykling,
kollektivtrafik eller tjänstebilar kommer nyttjandegraden av tjänstebilar och tjänstecyklar samt
användning av buss- och tågkort att ses över inom nämndens verksamheter.
Som en effekt av coronapandemin har nämndens verksamheter tagit utvecklingssprång gällande
digitala möten och andra tekniska lösningar som förväntas bestå även efter pandemin. Arbetet
med att bibehålla ett hållbart resande inom nämndens verksamheter är ett viktigt fokusområde.

Det har under 2020 utvecklats välfungerande digitala lösningar för att kunna delta från sin
datorskärm vid konferenser och möten. Tröskeln till att delta vid exempelvis internationella
seminarier har blivit lägre då resekostnader försvinner och tidsåtgång minskar. Det internationella
utbytet har därför snarare ökat än minskat under 2020. Med utvecklade digitala lösningar är det
även framöver möjligt att genomföra exempelvis digitala studiebesök i verksamheter utanför
Malmö och att kunna ta emot studiebesök digitalt från andra städer i Sverige eller världen.
Växthusgasutsläpp från inköp av livsmedel har under 2020 ökat i nämndens verksamheter. En
dialog och samverkan med miljönämnden kommer att etableras för att bättre förstå anledningen
till denna ökning och vad för typ av eventuella åtgärder som är möjliga att genomföra och vilka
effekter de i så fall kan ge.
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.
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Hur gick det?
Arbetsmarknads- och socialnämnden har under perioden arbetat för att minska hemlösheten i
staden och bedömer att trenden avviker positivt.
Den nedåtgående trenden som inleddes hösten 2018 fortsätter i positiv riktning. Nämndens
hemlöshetskartläggning från oktober 2020 visar att både den sociala och strukturella hemlösheten
minskar bland vuxna och barn.
Antal vuxna i hemlöshet uppgick vid hemlöshetskartläggningen år 2020 till 1 112 personer, 243
färre personer än föregående år. Hemlösheten bland barn uppgick till 417 personer, en minskning
med 275 personer eller 40 procent.
En analys av barnfamiljer som år 2020 haft bistånd till tillfälliga boendelösningar visar att 259
familjer inte längre har behov av insatser för hemlöshet. 133 av dessa barnfamiljer hade
nödbistånd. Av barnfamiljerna med nödbistånd har 55 fått ett förstahandskontrakt och 30 ett
andrahandskontrakt i Malmö eller i en annan kommun, fyra har fått ett kommunalt
andrahandskontrakt, 15 har blivit inneboende. Övriga 29 barnfamiljer har flyttat till andra
boendelösningar eller så saknas information om bostadssituation efter det att insatsen avslutades.
Under året har antalet platser i akutboenden för barnfamiljer som drivs av nämnden ökat och en
allt högre andel av barnfamiljerna bor i akutboenden som drivs av nämnden.
Varför blev det så?
Flera externa faktorer har påverkat hemlösheten. En faktor som bedöms ha haft effekt är minskat
kommunmottagande av nyanlända Malmöbor. Nyanlända har en särskilt utsatt position på
bostadsmarknaden och löper stor risk att hamna i hemlöshet. En annan faktor är ett högt
bostadsbyggande av hyreslägenheter i flerbostadshus varav många har förmedlats via Boplats Syd.
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 förtydligats.
Nämnden behandlade i februari 2020 en rapport om vägledningens konsekvenser för barn och
arbetsmiljö. Rapporten visade bland annat att många barnfamiljer lyckats ordna egna bostäder
men också att de korta nödbistånden kan skapa stress och oro hos barnen och deras familjer.
Den årliga hemlöshetsrapporten, som behandlas av nämnden i mars 2021, kommer att innehålla

ett avsnitt som beskriver konsekvenserna för barn. Samtidigt kommer nämnden att få
information om hur arbetsmiljön för socialsekreterarna har påverkats under året.
Parallellt med införandet av den nya vägledningen 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 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. Bokningscentralen har kvalitetssäkrat boendebokningarna och avlastat
socialsekreterarna administrativt arbete.
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
bostad samt arbetsmarknadsinsatser som ökar möjligheterna att bli självförsörjande.
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. Bedömningen är att på kort sikt har
coronapandemin inte i någon större utsträckning påverkat nämndens arbete med att nå
kommunfullmäktigemålet.
Hur påverkar utfallet nämndens fortsatta arbete?
Arbetet med att starta helt nya boenden samt att ställa om boenden som använts till
bosättningslagens målgrupp till hemlösa hushåll fortsätter och bedöms öka kvaliteten och 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. En ny organisering av det vräkningsförebyggande arbetet bedöms leda till färre
vräkningar.
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
april 2021. Nämnden avvaktar med upphandling av skyddade boenden för våldsutsatta personer
eftersom Upphandlingsmyndigheten meddelat att det i nuläget saknas vägledning och lagstöd för
hur uppgifter i en sådan upphandling kan sekretessbeläggas.
Trots att verksamhetsstatistik och hemlöshetskartläggning indikerar en fortsatt minskning av
hemlösheten finns det fortfarande 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. MKB fastighets AB har en särskilt viktig roll för
en socialt hållbar bostadsmarknad.
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Hur gick det?
I Malmö ökar tryggheten enligt polisens trygghetsundersökning och grova brott som skapar
otrygghet i det offentliga rummet fortsätter att minska.
Det bedöms som positivt att allt fler Malmöbor, framför allt pojkar och män, söker sig själva till
arbetsmarknads- och socialnämnden för att få stöd för att lämna ett liv i kriminalitet.
Antalet Malmöbor som tagit kontakt med Kriscentrum boendes jourtelefon för att få stöd i en
våldsutsatt livssituation har ökat med 32 procent jämfört med tidigare år. Sammantaget har något
fler ansökt om skyddat boende jämfört med tidigare år, med en viss nedgång under början av året
i samband med att de nationella pandemirestrektionerna infördes. Det är i huvudsak kvinnor som

söker stöd för att de är utsatta för hot och våld i hemmet.
Våld i hemmet är den näst vanligaste anledningen till att nämnden får kännedom om barn som
misstänks fara illa i Malmö. Drygt hälften av anmälningarna berör pojkar. Kriscentrum för barn
och ungdomar har under året haft sitt största inflöde någonsin.
Nämndens arbete för ökad trygghet i hemmet och det offentliga rummet förutsätter samarbete
med andra myndigheter och den idéburna sektorn. Bedömningen är att samverkan har bidragit till
ökad trygghet för Malmöborna under året. Bedömningen baseras bland annat på:
•
•
•
•

Att barnkliniken på Skånes universitetssjukhus medverkar i samråden om misstänkt våld
mot barn.
Att satsningen Sluta skjut bidrar till att fler Malmöbor jämfört med tidigare tackat ja till
stödinsatser för att lämna sin kriminella livsstil.
En ökad efterfrågan på insatser från de Sociala insatsgrupperna.
Att socialsekreterare hos polisen har deltagit i 50 procent fler misstankeförhör tillsammans
med polisens ungdomssektion.

Samverkan med idéburen sektor utifrån nämndens krisstödsorganisation har fortsatt genom lokal
samverkan i Nydala, Hermodsdal och Lindängen. Liknande arbete har startats upp som en pilot i
Holma/Korsbäck. Nämndens fältresurser har omfördelats och till viss del har krisstödjare
aktiverats under större händelser som skapat oro bland Malmöborna.
Rapporten Skolundersökningen om brott 2019 från Brottsförebyggande rådet visar att nästan hälften
av alla elever i årskurs nio undviker vissa platser, aktiviteter eller personer av oro för brott.
Särskilt vanligt är detta bland de elever som tidigare blivit brottsutsatta. Samverkan med polisen
kring denna målgrupp har lett till att fler unga brottsoffer snabbare erbjudits stödsamtal från
nämndens stödcentrum. Antal ansökningar om stöd för medlingar från polisens ungdomssektion
har ökat under året.
Varför blev det så?
En förklaring till den positiva utvecklingen är att polisen och nämnden går i takt med
gemensamma satsningar för att förebygga kriminalitet i Malmö. Exempelvis är grundtanken i
satsningen Sluta skjut att myndigheterna tillsammans har bättre förutsättningar att påverka
våldsdrivande grupperingar i Malmö än om de arbetar var för sig. Utökad samverkan med polisen
bidrar till att nämnden tidigare får kännedom om barn och unga i riskzon och barn och unga som
är utsatta för brott, vilket i sin tur bidrar till att verksamheterna tidigare når ut med stödinsatser.
Nämndens nya organisering ger bättre förutsättningar för verksamheterna att arbeta för ett
likvärdigt stöd till Malmöborna oberoende av geografi. Arbetsmarknads- och socialnämnden har
nu samlat förebyggande arbete och tidigt stöd vilket har förbättrat samordningen över staden
samt ökat träffsäkerheten så att målgrupper får rätt insats.
Coronapandemin har påverkat möjligheten att ge stöd till Malmöbor. Isolering och risk för ökad
kontroll kan ha gjort det svårare att upptäcka våld. Uteblivna besök har förlängt utrednings- och

behandlingstider. När gymnasiet och vuxenutbildningen övergick till digital undervisning tog
färre kontakt med Resursteam heder. Nämndens kampanjer på sociala medier och samverkan med
fastighetsägare för att motverka dessa effekter bedöms ha nått ut brett bland Malmöbor.
Hur påverkar utfallet nämndens fortsatta arbete?
Nämndens medverkan till att öka tryggheten i Malmö bygger till stor del på samverkan med
andra aktörer. Samverkan behöver därför ständigt kvalitetssäkras och upprätthållas. För att
nämndens arbete ska ge märkbara effekter för Malmöborna krävs att samverkande myndigheter
gör liknande prioriteringar och har en gemensam långsiktig resursplanering.
Arbetet för ökad trygghet i hemmet och i det offentliga rummet behöver knytas samman
tydligare för att uppnå en bättre helhet, vilket understryks i förslaget till reviderad plan Fri från
våld – en gemensam angelägenhet. Plan för barn- och kvinnofrid och mot våld i nära relation, hedersrelaterat våld
och förtryck, sexuellt våld, sex mot ersättning och människohandel som ska behandlas under 2021.
Nämnden har utrett hur stödet till barn och familjer kan utvecklas. Exempel på
utvecklingsområden är att erbjuda insatser tidigare under utredningstiden, öka stödet till barn
som bevittnar våld och att utveckla motivationsarbetet till Malmöbor som använder våld.

Trend

Enligt planering
Avstämning

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. Barn och unga i riskzon för att utveckla

kriminalitet fångas upp tidigare och kan därmed få insatser snabbare. Fler pojkar än flickor får del
av nämndens åtgärder och insatser.
Små barn och deras föräldrar kan få lättillgängligt stöd genom familjecentralernas arbete och
insatsen Barn blir. Nämndens insatser bidrar med stöd kring den sociala situationen i nära
samarbete med förskolan och skolan för att barn med normbrytande beteende ska få bättre
förutsättningar att klara sin skolgång. Stödet till placerade barn har stärkts, bland annat genom att
fler barn i målgruppen fått tillgång till Skolfam och genom implementeringen av rutiner kring
samverkan med skolan för en obruten skolgång.
Kompetensen om risk- och skyddsfaktorer och om barns rättigheter har stärkts i nämndens
verksamheter och samarbetet mellan nämndens egna verksamheter kring barn och unga i familjer
med olika typer av problematik har förbättrats. Utvecklingen skapar förutsättningar för att fler
barn ska uppmärksammas och få den hjälp de behöver.
Det är svårt att bedöma om pandemin har påverkat utsattheten hos barn och unga generellt, men
för vissa av nämndens verksamheter har den inneburit begränsningar när det gäller tillgänglighet
och att möjliggöra barns delaktighet.
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 föräldrastöd,
utreder och bedömer ansökningar och orosanmälningar samt ger insatser när ett barn har behov
av stöd.
Ekonomisk utsatthet och missbruk hos föräldrar är betydande riskfaktorer för barn. Under 2020
har fler barn aktualiserats på grund av misstanke om missbruk hos vårdnadshavare. Fyra procent
färre barnfamiljer har ansökt om och beviljats försörjningsstöd vilket bidrar till att färre barn i
Malmö riskerar att leva i den ekonomiskt utsatta situation som försörjningsstöd kan medföra.
Antalet barn i hushåll som är hemlösa av sociala orsaker har minskat, vilket bidrar till att minska
de riskfaktorer som hemlöshet innebär. Nämndens arbete med att stärka kompetensen om barns
rättigheter inom försörjningsstöd och missbruk- och beroendevård ger förutsättningar för en
bättre samverkan kring barn och deras familjer.
Orosanmälningarna har ökat jämfört med föregående år. Den procentuella ökningen har varit
lägre jämfört med de senaste årens utveckling. Två tredjedelar avser pojkar, en fördelning som
förblir relativt konstant i utredning och insats. Bland barn och unga i Malmö utgör pojkar 51
procent av befolkningen. Det är svårt att bedöma om detta beror på att fler pojkar är utsatta, om
pojkars utsatthet uppmärksammas mer eller om flickors behov av stöd tillgodoses av andra
aktörer i större utsträckning.
Det ökade inflödet av anmälningar bedöms bero på flera faktorer, bland annat ökad kunskap hos
samverkansparter, bättre samverkan och nämndens informationsarbete de senaste åren. En
bidragande faktor till att orosanmälningarna inte har ökat lika mycket kan vara den dämpade
befolkningsökningen. Pandemin kan även ha påverkat vissa aktörers förutsättningar att
uppmärksamma barn som riskerar att fara illa.

Nämndens samarbete med polisen kring unga och vuxna kriminella bedöms ha bidragit till att
nämnden snabbare kan uppmärksamma och ge 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 kriminalitet för att kunna ge stöd till familjen.
Familjecentralernas förebyggande och tidiga insatser bidrar till att fler små barn och deras
föräldrar kan få stöd. Två nya familjecentraler har öppnat. Nämnden deltar i projektet Växa tryggt
tillsammans med barnhälsovården, vars syfte är förstärkt stöd till nyblivna föräldrar. Projektet har
utökats till fler områden i staden. Insatsen Barn blir har prövats 2020, med syfte att ge tidigt stöd
till förskolebarn. Genom att tidigt i barnets liv motverka risker och stärka skydd kan social
utsatthet förebyggas, något som det finns stöd för i forskningen om utsatta barn och unga.
Skolan är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barn och unga. Nämnden deltar i Samverkan
barn och unga i Malmö (SBUM), ett forum bestående av representanter från de förvaltningar i
staden som möter barn och unga, samt polisen. SBUM har påbörjat ett arbete med att utveckla en
systematisk samverkansmodell kring barn och unga, med fokus på tidigt stöd till barn i förskoleoch skolåldern. Nämnden har utvecklat verksamheten genom en insats för barn med
normbrytande beteende och skolproblematik i samarbete med grundskolan.
Nämnden ska verka för att utsatta barn och unga får ett samordnat stöd tillsammans med hälsooch sjukvården när insatser behövs från båda parter. Samordnade individuella planer (SIP)
behöver upprättas i större utsträckning. Hälso- och sjukvårdens utmaningar med att kunna ge
stöd till dem som är i behov av insatser från barn- och ungdomspsykiatrin, eller en
hälsoundersökning i samband med placering, kan bidra till ökade risker.
Nämndens kunskaper kring risk- och skyddsfaktorer samt effektiva arbetssätt och insatser för
barn och unga har förbättrats över tid. Nämnden bygger i högre utsträckning sina insatser och
förändringsarbete på denna kunskap, vilket skapar förutsättningar för ökad kvalitet. Genom att
uthålligt och långsiktigt arbeta enligt bästa tillgängliga kunskap i forskning och praktik
tillsammans med andra centrala aktörer bidrar nämndens insatser till att riskfaktorerna minskar
och skyddsfaktorerna ökar för de barn och unga i Malmö som riskerar att utvecklas negativt.
Hur påverkar utfallet nämndens fortsatta arbete?
Nämnden kommer under 2021 att fortsätta arbeta med insatser till ungdomar med kriminalitet, i
hemmiljö för barn i familjer med omsorgssvårigheter, samt tidiga insatser till familjer med små
barn. Samverkan med förskola, skola, polis och sjukvård utvecklas vidare i nämndens insatser,
dels i projektet med syfte att utveckla en modell för samverkan kring barn och unga i Malmö, dels
i arbetet med att inrätta ett Barnahus. Stödet till placerade barn utvecklas. Nämnden behöver
arbeta för att kunna ge stöd och insatser till fler barn inom samtliga grupper.
Nämnden kommer att utveckla systematiska vårdmodeller för bedömning och insatser avseende
barn som blivit utsatta för eller bevittnat våld samt för ungdomar med kriminalitet.
Utvecklingsarbetet för att generellt öka kvaliteten i bedömning och insats fortsätter, samt med att
öka barns och ungas delaktighet. Jämställdhetsperspektivet behöver beaktas så att både flickor
och pojkar får rätt stöd. Eventuella skillnader i att uppmärksamma pojkars och flickors behov

behöver belysas i nämndens samverkan med andra aktörer.
Nämndens nya organisering av verksamheterna bedöms ge bättre förutsättningar för att
säkerställa likvärdighet och en mer effektiv användning av resurser, i syfte att barn och unga ska
få rätt stöd och hjälp snabbare. Den bidrar till en ökad helhetssyn och underlättar samverkan med
andra aktörer. Arbetet med att förbättra organiseringen fortsätter under 2021.
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Både positiv och negativ avvikelse
Avstämning

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. Nämnden samarbetar med flera andra nämnder kring dessa uppdrag, bland annat
tekniska nämnden kring planering av bostäder för nyanlända, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden kring SFI samt förskolenämnden kring familjecentraler. Samverkan
med Migrationsverket sker utifrån planering och dialog kring mottagande, med Länsstyrelsen
utifrån ett samordningsperspektiv och med Arbetsförmedlingen kring nyanländas etablering på
arbetsmarknaden.
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.
Nämndens bostadsrådgivning ger nyanlända personer kunskap kring att söka bostad samt vilka
rättigheter och skyldigheter en hyresgäst har, vilket bedöms ha bidragit till måluppfyllelsen.
Konkurrensen om lägenheter med lägre hyra är dock stor. Hushåll med kort kö-tid på Boplats
Syd, och hushåll med fler än fem personer, tenderar att vara hänvisade till nyproducerade
lägenheter med hög hyra vilket har lett till ökade kostnader för nämnden inom försörjningsstödet.
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. Covid-19
har påverkat tillströmningen av besökare negativt, men huvuddelen av verksamheten har kunnat
fortsätta, med anpassningar till situationen. Samhällsorientering för nyanlända har erbjudits på
distans i samverkan med Länsstyrelsen. Detta har medfört ett minskat deltagande.
Nämnden har under året arbetat för att stödja nyanlända föräldrar i sitt föräldraskap. I samverkan
med grundskolenämndens verksamhet Skolstart Malmö får nyanlända föräldrar
samhällsinformation i samband med att de får information om barnens skolstart. Nämndens
arbete med att stödja nyanlända i föräldraskapet har även utökats inom ramen för
Integrationscenters verksamhet och genom projektet Förälder i nytt land. Insatserna bedöms
förbättra etableringen för såväl nyanlända vuxna som barn.

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.
Antalet ensamkommande barn i Malmö fortsätter att minska, vilket inneburit 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. Anpassningar av
verksamheten har gjorts för att möta nya behov i samband med att gymnasieskolan övergått till
distansundervisning och fritids- och kulturverksamheter i staden stängt.
Nämndens målsättning är att genom samtliga arbetsmarknadsinriktade insatser arbeta för att
deltagare utvecklar sitt språk och därigenom ökar sina möjligheter till anställning och
självförsörjning. Nämndens verksamheter arbetar både internt och med andra nämnder för att
öka kunskaperna om språkutveckling hos Malmö stad som potentiell arbetsgivare.
Fysisk och psykisk ohälsa hos nyanlända kan vara ett hinder i etableringsprocessen. Nämnden
medverkar i ett samverkansprojekt Hälsofrämjande etablering som syftar till att utveckla arbetssättet
kring ohälsa och funktionsvariationer hos nyanlända. Nämndens verksamhet Avanti fortsätter att
stötta Malmöbor med posttraumatiskt stressyndrom så att etablering på arbetsmarknaden ska
kunna ske parallellt med anpassade studier i svenska för invandrare.
Hur påverkar utfallet nämndens fortsatta arbete?
Den sammantagna bedömningen är att covid-19 har haft stor påverkan på målet om etablering
under perioden. En stor del av nämndens verksamheter har kunnat hållas öppna med eventuella
anpassningar utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, medan andra har tvingats pausa.
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.
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Både positiv och negativ avvikelse
Avstämning

Hur gick det?
En kraftig ökning av sjukfrånvaron noterades under mars och april, vilket beror på att många
medarbetare följde Folkhälsomyndighetens rekommendation att stanna hemma vid symptom på
covid-19. I samband med att riktlinjer om att arbeta hemifrån beslutades under våren, minskade
sjukfrånvaron till nivåer som i snitt var en halv procentenhet högre än samma period 2019.
Jämfört med genomsnittet i Malmö stad var sjukfrånvaron under helåret omkring en
procentenhet lägre, vilket är i linje med tidigare år. Med anledning av den rådande situationen
med covid-19 är det svårt att göra en bedömning av hur sjukfrånvaron kommer att utvecklas
fram till 2022.
Uppföljning av arbetsskador och tillbud visar att psykiskt påfrestande arbete och hot är
förvaltningens stora riskområden, främst inom myndighetsutövande verksamhet och
företrädesvis inom ekonomiskt bistånd. De flesta tillbud som rapporterats i kategorin psykiskt
påfrestande arbete har en koppling till hot och våld. I jämförelse med tidigare år rapporterades
fler allvarliga tillbud utan personskada, vilket resulterade i fler tillsynsärenden av
Arbetsmiljöverket. I dessa fall ansåg Arbetsmiljöverket att genomförda utredningar och åtgärder
har varit tillräckliga.
Det hållbara medarbetarengagemanget mäts i medarbetarenkäten och ökade från 77 till 78.
Ökningen beror på positiva förflyttningar inom motivation och ledarskap. Enkäten var
kompletterad med förvaltningsspecifika frågor om arbetsmiljön, arbetets kvalitet och frågor kring
trakasserier, hot och våld på arbetsplatsen. Resultatet visade bland annat att 22 procent av de
svarande medarbetarna hade utsatts för hot eller våld på grund av sitt arbete under de senaste 12
månaderna. Enkäten visade också en relativt utbredd uppfattning om begränsade möjligheter att
utföra arbetsuppgifterna med en tillfredställande kvalitet, inom framför allt myndighetsutövande
verksamhet.
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. Med utgångspunkt i handlingsplanen var arbetet
under 2020 fokuserat på:
•

Utveckling av samverkan.

•
•
•

Förebyggande arbete mot hot och våld samt krishantering.
Att förebygga ohälsosam arbetsbelastning särskilt avseende socialsekreterare inom
utredning barn och unga.
Att minska personalomsättningen särskilt avseende socialsekreterare inom ekonomiskt
bistånd.

Under året verkställdes en ny organisering som tillsammans med den pågående pandemin
påverkade både planeringen av arbetsmiljöarbetet och den faktiska arbetsmiljön.
Riskbedömningar genomfördes på olika nivåer i förvaltningen och var vägledande för
arbetsmiljöarbetet. 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. Stadskontoret och förvaltningen
tog fram råd och stöd till chefer och medarbetare vid arbete hemifrån. Vilka eventuella
konsekvenser arbetssättet med hemarbete kommer ge är för tidigt att bedöma, men troligtvis har
riktlinjerna medfört att sjukfrånvaro och utbrott av smitta på arbetsplatserna har kunnat
begränsas.
Planerade utbildningsinsatser har i de flesta fall kunnat genomföras digitalt, bland annat
utbildning i krishantering på arbetsplatsen som arrangerades tillsammans med
företagshälsovården.
Hur påverkar utfallet nämndens fortsatta arbete?
De områden som omfattas av handlingsplanen för samverkan och arbetsmiljö fortsätter att vara i
fokus under 2021.
Det finns fortsatt behov av att utveckla arbetet med att förebygga och hantera hot och våld för
att minska de psykiska påfrestningar som många medarbetare upplever i arbetet. Den nya
organisationsstrukturen förväntas möjliggöra ett mer riktat utvecklingsarbete med de
verksamhetsområden som är särskilt berörda av identifierade riskområden i arbetsmiljön.
Möjligheterna att förebygga ohälsosam arbetsbelastning har ökat i den nya
organisationsstrukturen genom förbättrade förutsättningar inom verksamhetsområdena att hjälpa
varandra och stötta upp vid behov.
Den pågående pandemin förväntas ha fortsatt påverkan på arbetsmiljön under våren 2021.
Justeringar i arbetsmiljöarbetet kan behöva göras vid eventuella nya rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten.
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Positiv avvikelse
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Hur gick det?
Personalomsättningen under året var omkring två procentenheter lägre än 2019. Minskningen är i
linje med den genomsnittliga minskningen av personalomsättningen i Malmö stad.
Personalomsättningen i nämndens största yrkeskategorier har stor påverkan på utfallet.
Personalomsättningen minskade i alla yrkeskategorier med fler än 100 anställda, förutom för
socialsekreterare samtal/behandling där omsättningen ökade med 3,8 procentenheter från relativt
låga 7,6 procent under 2019. En betydande minskning av personalomsättningen noteras i
yrkeskategorin socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd. Där blev utfallet 13,7 procent vilket
motsvarar en minskning med 4,5 procentenheter jämfört med 2019. Även i den största
yrkeskategorin bland socialsekreterare, barn och unga, minskade personalomsättningen. I hela
socialsekreterargruppen uppmättes personalomsättningen till 10,2 procent, jämfört med 12,4
procent 2019. Det innebär att trenden med minskande personalomsättning bland
socialsekreterare består och är på den lägsta nivån sedan 2014.
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, som bedöms ha lett till
att färre medarbetare valt att byta arbete. Antagandet styrks av att samma utveckling kan
konstateras i Malmö stad som helhet.
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 kan tillskrivas
organisatoriska förändringar.
Under våren ställdes planerade kompetensutvecklingsinsatser inom förvaltningens
introduktionsprogram in på grund av pandemin. Genom att ställa om efter sommaren har
inplanerade kompetensutvecklingsinsatser kunnat genomföras digitalt under hösten.
Hur påverkar utfallet nämndens fortsatta arbete?
Prioriterat kompetensbehov fastställdes efter sommaren och under hösten har respektive
verksamhetsområde analyserat vilka kompetensutvecklingsinsatser som behövs. Resultatet av
arbetet är att introduktionsprogrammet ändrar upplägg och framöver kommer dela in
kompetensutvecklingsinsatser i bas, påbyggnad och särskilda insatser. Syftet är att tydliggöra
förvaltningens utbud och att flera insatser riktar sig till andra än nyanställda. Nya
kompetensutvecklingsinsatser utgör i första hand särskilda insatser och planeras att genomföras
under 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.
De organisationsförändringar som genomfördes på flera nivåer i förvaltningen under 2020 kan
eventuellt få konsekvenser på personalomsättningen under 2021, även om det inte är möjligt att
förutse effekterna fullt ut. På längre sikt förväntas den nya organisationsstrukturen ha en positiv
påverkan på kompetensförsörjningen.

Trend

Enligt planering
Avstämning

Hur gick det?
Arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter har utfört ett omfattande utvecklingsarbete
med syfte att erbjuda god och likvärdig vård och service till Malmöborna. Enhetliga och effektiva
arbetssätt har utarbetats och provats. Arbetet bedöms på sikt leda till bättre service genom
kortare utredningstider och att Malmöbons behov av insatser tillgodoses så tidigt som möjligt.
Exempelvis har utbudet av öppenvårdsinsatser samorganiserats så att de är tillgängliga för
Malmöbon oavsett vilken del av staden de bor i.
Nämnden har arbetat med informations- och tillgänglighetsinsatser under året. För barn och unga
finns det nu information om deras rättigheter i kontakten med socialtjänsten i alla
socialtjänstkontors väntrum och receptioner. För att förbättra stödet till familjehem lanseras en
jourtelefon den 1 januari 2021. Digital information på Malmö stads hemsida gällande nämndens
verksamheter har anpassats enligt EU:s tillgänglighetsdirektiv.
Nämnden har gjort satsningar för att stödja nya och förändrade arbetssätt med hjälp av
digitalisering. Att exempelvis automatisera delar av handläggningen inom ekonomiskt bistånd
bedöms ge mindre administration och ökade förutsättningar för mer tid till personliga möten. För
att förstärka brukarens delaktighet i mötet har ett nytt samtalsverktyg tagits fram och provats.
För att erbjuda Malmöbon olika kontaktvägar har nämnden tillgängliggjort nya och uppdaterade
digitala medborgartjänster. Då e-tjänsterna används av många samt stadigt ökar i användning
bedöms de hålla hög kvalitet och ge efterfrågad självservice. Sedan 1 april 2020 kan Malmöborna
ansöka om fortsatt ekonomiskt bistånd via en e-tjänst. I december valde cirka 3 300 (28 procent)
av de hushåll som ansökte om ekonomiskt bistånd att använda e-tjänsten.
Andelen hushåll som använder självservice via e-tjänsten Ekonomiskt bistånd – följ ditt ärende har
under året ökat från 25 till 46 procent. E-tjänsten ger Malmöbon mer insyn i sitt ärende då flera
delar av individjournalen har gjorts tillgängliga. För att underlätta användandet av digitala tjänster
har vägledning erbjudits via Malmö stads kontaktcenter och nyetablerade informationsvärdar i
nämndens receptioner.
I några av utvecklingsarbetena har nämnden involverat brukare för att hämta in synpunkter bland
annat genom metoden tjänstedesign. Brukare har involverats vid utformning av e-tjänster och vid
utveckling av samverkan. Vid anpassning av några besöksrum hos öppenvården har barn och
unga som deltagit i öppenvårdens stödgrupper bjudits in för att ge förslag till förändringar av
miljön.

Nämndens verksamheter har genomfört brukarundersökningar för att få kunskap om brukarens
upplevelse av bland annat tillgänglighet och bemötande. I samma syfte har en fördjupad digital
barnenkät för barn i åldern 6-17 år genomförts. Varje svar ger värdefull kunskap men i flera
undersökningsområden har det funnits utmaningar med att samla tillräckligt antal svar. Med ett
begränsat svarsantal bedöms det samlade resultatet inte ge den tillförlitlighet som behövs för att
kunna användas som underlag för analys, verksamhetsutveckling eller måluppföljning.
Varför blev det så?
Nämndens nya organisering med enhetlig styrning, samorganisering och enhetliga arbetssätt
förväntas leda till positiva effekter för Malmöbon. De flesta effekter kommer emellertid först
kunna utvärderas under kommande år.
Att digitaliseringsarbetet inom arbetsmarknads- och socialnämnden har gett goda resultat och
bedöms ligga i framkant beror främst på tre framgångsfaktorer:
1. Digitaliseringsarbetet är integrerat med verksamhetsutveckling. Digitalisering i
kombination med förändrade arbetssätt har lett till att förändringsinsatser fått genomslag
både bland brukare och medarbetare.
2. Insikter har fångats genom involvering av de som är närmast berörda. Genom metoden
tjänstedesign har nämnden skaffat sig insikter om vilka funktioner och vilken service som
anses viktigast för användarna och fokuserat utvecklingsinsatser på det som gör skillnad.
3. Förmåga att nyttja stadens plattformar och samla efterfrågad kompetens. Genom att
samla arbetsgrupper med bred kompetens har stadens plattformar gynnsamt kunnat
nyttjas. Nämnden har även skaffat sig ny förmåga att hämta insikter genom dataanalys.
Insikterna har använts för målgruppsanalyser både vid utformning av nya digitala tjänster
och vid justering av befintliga tjänster för att bättre matcha insatser till nämndens
målgrupper.
Pandemin har föranlett skärpt fokus på nya användningsområden för digitala tjänster. Att den nya
e-tjänsten att ansöka om ekonomiskt bistånd sammanföll med utbrottet av covid-19 bedöms vara
en av anledningarna till att många Malmöbor använde tjänsten redan från start.
Under året har det inom flera områden funnits utmaningar med att genomföra
brukarundersökningar. Rådande pandemi med färre fysiska möten och omställning till både ny
digital undersökningstjänst och ny organisering försvårade sammantaget genomförandet av en
besöksundersökning.
Hur påverkar utfallet nämndens fortsatta arbete?
Arbetsmarknads- och socialnämnden kommer att fortsätta arbeta mot ökad tillgänglighet och
likvärdighet genom implementering och uppföljning av de aktiviteter som arbetats fram under
2020.
Det fortsatta arbetet inom digitalisering är inriktat mot att stödja verksamhetens nya arbetssätt.
Inom verksamhetsområde individ och familj har ett sammanhållet dokumentationssystem för
utförarverksamheter anskaffats som ska implementeras under 2021. Nämnden planerar vidare att

utveckla digitala verktyg för att förbättra myndighetsutövning. I samband med denna
utvecklingsinsats kommer brukare involveras för att undersöka vilka kontaktvägar som
efterfrågas.
Samverkan med andra aktörer såväl internt i staden som externt för att tillsammans arbeta fram
IT-lösningar kommer att prioriteras då de ger stöd för rättssäker och sammanhållen vård.
När pandemin har klingat av behöver nämnden dra lärdom av det nya utbud av tillgänglighet som
uppkommit och utifrån fortsatt efterfrågan erbjuda dessa nya kontaktvägar även framöver.
Malmöbor som kontaktar nämndens verksamheter via Malmö stads kontaktcenter får i högre
grad än tidigare år svar på sitt ärende utan att vidarekopplas. Fortsatt samverkan med Malmö
stads kontaktcenter kommer fokusera på att Malmöbons ärenden hanteras effektivt och på rätt
plats.
I fortsatt arbete med brukarundersökningar finns identifierade förbättringsområden att beakta
både inom nämndens verksamheter och med SKR (Sveriges kommuner och regioner) kring den
brukarundersökning som genomförs nationellt. Provperioden för den digitala barnenkäten har
förlängts till februari 2021 för att samla ett tillräckligt underlag.
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Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisar för 2020 överskott för nämndens ram och
ekonomiskt bistånd och underskott för ramarna för hemlöshet och statsbidrag flyktingar. En
bidragande orsak till överskotten för två av ramarna är kommunfullmäktiges beslut i juli om att
utöka nämndens kommunbidrag med totalt 395 miljoner kronor, varav 250 miljoner kronor till
ramen för ekonomiskt bistånd och 145 miljoner kronor till nämndens ram. Samtidigt har
kostnaderna som dessa ramar finansierar inte ökat i den takt som bedömdes tidigare under året.
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. Arbetet med åtgärder har pågått under året och
beskrivs närmare nedan i anslutning till analysen av budgetavvikelse per kommunbidragsram.

Arbetsmarknads- och socialnämnden
För 2020 redovisas ett överskott i förhållande till nämndens ram på 28,8 miljoner kronor, vilket
motsvarar cirka 1,4 procent av tilldelat kommunbidrag inklusive tillskottet på 145 miljoner
kronor. I resultatet ingår ekonomiska konsekvenser av coronapandemin om totalt 0,1 miljoner
kronor samt kostnader för återställning av lokal vid avslut av hyresavtal på totalt 7 miljoner
kronor. För verksamheterna redovisas både överskott och underskott, vilka förklaras närmare
nedan. I verksamheternas budgetavvikelser ingår ökade sjuklönekostnader till följd av pandemin,
medan den statliga ersättningen för sjuklönekostnader ingår i Övriga avvikelser i tabellen ovan. Mer
om hur verksamheternas sjuklönekostnader påverkats följer under avsnittet Ekonomiska
konsekvenser av coronapandemin nedan.
Överskottet för 2020 förklaras till stor del av att den reserv på 100 miljoner kronor som avsattes
vid kommunfullmäktiges beslut om tillskott till nämnden inte använts fullt ut under hösten. Syftet
med kommunbidragstillskottet var att stärka insatserna för att få fler Malmöbor i arbete, för att
mildra effekterna av pandemin. Eftersom tillskottet beslutades under sommaren fanns en farhåga
att det skulle vara svårt att utöka arbetsmarknadsinsatserna i den utsträckning som
resursförstärkningen möjliggjorde. Nämnden beslutade därför i september att avsätta tillskottet i
en ofördelad reserv. I nämndsbudgeten för 2020 budgeterades dessutom en
förvaltningsövergripande reserv på cirka 22 miljoner kronor, utifrån den osäkerhet som då rådde
om kostnadsutvecklingen, som inte omfördelats under året. Dessa reserver bidrar till att balansera
de underskott som uppstått i verksamheterna. I 2021 års nämndsbudget används inte denna typ
av reserver, istället har alla medel fördelats till verksamheten.
Det redovisade överskottet innebär en förbättring av resultatet i förhållande till det nollresultat
som prognostiserades i Delårsrapport 2020, vilket framför allt beror på att nettokostnaderna inte
ökat fullt så mycket som beräknats under hösten. Den begränsade kostnadsutvecklingen beror
delvis på arbetet med handlingsplan för att begränsa kostnadsökning och en ökad
kostnadsmedvetenhet i verksamheterna.
Handlingsplanen för att begränsa kostnadsökningen inom nämndens ram innebär främst en

omställning av verksamheten inom individ- och familjeomsorg till fler insatser i egen regi och
därmed en minskning av externt inköpt vård. Omställningen har krävt nyrekrytering av personal
och nya verksamhetslokaler vilket medfört att det tagit tid att få igång verksamheten. Den
beräknade effekten av handlingsplanen 2020 är en besparing på cirka 3,5 miljoner kronor. Den
planerade effekten har därmed inte uppnåtts fullt ut under 2020, men väntas få genomslag på
kostnadsutvecklingen under 2021. Arbetet med handlingsplanen bedöms ha bidragit till en ökad
kostnadsmedvetenhet i verksamheten och ett ökat fokus på att säkerställa insatsers effektivitet
innan de utökas, vilket bidragit till att begränsa kostnadsutvecklingen under året.

Arbetsmarknadsinsatser
För arbetsmarknadsinsatserna redovisas ett överskott på drygt 26 miljoner kronor. En betydande
del av överskottet, drygt 15 miljoner kronor, förklaras av att Ung i sommar under 2020 inte kunnat
genomföras i planerad utsträckning. Det beror delvis på pandemin, till exempel stoppades
samtliga placeringar inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, men också på att vissa
branscher begränsat mottagandet av denna typ av praktikplatser. Resterande del av överskottet
förklaras av att även andra insatser inte kunnat genomföras som planerat.
Utvecklingen av arbetsmarknadsåtgärderna har fortsatt under hösten men uppstart och utökning
av verksamhet har skett successivt, vilket medför att resursbehovet i verksamheten ännu inte ökat
i den utsträckning som möjliggjorts av kommunbidragstillskottet till nämnden. Insatser inom
detta verksamhetsområde kräver ett långsiktigt arbete och utvecklingen kommer att fortsätta
under 2021.

Merkostnader för mottagande av ensamkommande barn
Alla kommuner får ersättningar från Migrationsverket för mottagande av ensamkommande barn.
Ersättningarna är till stor del schabloniserade och betalas ut automatiskt baserat på hur många
ensamkommande barn som kommunen ansvarar för. För vissa ändamål finns dock möjlighet för
kommunen att söka ersättning för faktisk kostnad. Sedan ersättningssystemet förändrades 2017
har ersättningarna inte varit tillräckliga för att finansiera kommunens kostnader för boende och
stöd till målgruppen, vilket gett upphov till betydande underskott då verksamheten finansieras
helt av dessa ersättningar.
Under 2020 har verksamheten, som en del av handlingsplanen för begränsad kostnadsökning,
arbetat med omställning av verksamheten för att finna mer kostnadseffektiva lösningar, framför
allt för de som är 18 år och äldre. En översyn av placeringarna och en omorganisering i
verksamheten har fått effekt på kostnadsutvecklingen med ett minskat underskott som följd. För
2020 redovisar verksamheten ett underskott på 20,9 miljoner kronor, att jämföra med
underskottet 2019 på 48,5 miljoner kronor. Resultatet för verksamheten har därmed också
förbättrats i förhållande till tidigare prognoser under året, som pekat mot ett underskott på 25–30
miljoner kronor.

Institutionsvård, externt inköpt öppenvård och familjehemsplaceringar för barn och unga
Antalet orosanmälningar som berör barn och unga har fortsatt att öka under 2020. Antalet har
ökat med 9 procent jämfört med 2019. Det ökade antalet anmälningar leder till fler utredningar

och fler beviljade insatser. Det är alltså fler barn som behöver stöd och hjälp från nämndens
verksamhet, vilket har medfört budgetunderskott under året.
Verksamheten har under året arbetat för att utöka verksamhet i egen regi för att uppnå mer
kostnadseffektiva insatser som alternativ till externa placeringar. Flera av de utökade eller nya
verksamheterna har dock kommit igång sent under året, och har därför ännu inte fått förväntad
effekt på externa placeringar. Kostnaderna för extern institutionsvård och öppenvård redovisar
ett underskott om totalt drygt 36 miljoner kronor. För familjehemsplaceringar redovisas ett
underskott om totalt knappt 30 miljoner kronor. Arbetet med omställning av verksamhet till egen
regi fortsätter under 2021 och väntas begränsa kostnadsutvecklingen framöver.
Underskottet i verksamheten begränsas av det kommunbidragstillskott på 45 miljoner kronor
som nämnden erhöll under sommaren. Dessutom har kostnaderna begränsats av den statliga
subventionen av avgifter för placering på SiS-institution som funnits under andra halvåret.
Subventionen har inneburit en minskad placeringskostnad under hösten med omkring 10
miljoner kronor.

Institutionsvård och externt inköpt öppenvård vuxna
Insatser för vuxna berör vuxna med missbruk och beroende samt vuxna med annan social
problematik eller psykisk ohälsa. För 2020 redovisar verksamheten ett underskott på totalt drygt
40 miljoner kronor. Underskottet förklaras av att behoven av insatser blivit högre under året än
förväntat, bland annat till följd av ökad psykisk ohälsa och missbruk under pandemin. Även
verksamheten som riktas till vuxna har under året arbetat med att utöka verksamhet i egen regi
som ett mer kostnadseffektivt alternativ till externt inköpt vård. Åtgärderna väntas medföra
tydligare effekter på ekonomin under 2021.

Övriga budgetavvikelser
För övriga delar av nämndens verksamheter redovisas ett överskott på totalt knappt 8 miljoner
kronor. Bland de viktigaste avvikelserna som ingår i denna summering är statlig ersättning för
sjuklönekostnader, slutlig utbetalning av ersättningar från Migrationsverket avseende tidigare års
ansökningar, efterskänkning av tillståndsavgifter med anledning av pandemin samt kostnader för
återställande av en verksamhetslokal. Utöver dessa specifika poster har verksamheterna under
året genomfört en rad åtgärder för att bromsa kostnadsutvecklingen, såsom vakanshållning av
tjänster och allmän ekonomisk restriktivitet, vilket bidrar till överskott bland annat för
stabsfunktionerna.
Den statliga ersättningen för sjuklönekostnader under pandemin uppgår till totalt knappt 17
miljoner kronor, som intäktsförts på förvaltningsövergripande nivå. Mer om ersättningen och hur
verksamheternas sjuklönekostnader påverkats av pandemin följer under avsnittet Ekonomiska
konsekvenser av coronapandemin nedan.
Migrationsverket har under året betalat ut slutliga ersättningar i ett antal ärenden avseende
kostnader under tidigare år för insatser till ensamkommande barn. Enligt försiktighetsprincipen
har endast en andel av dessa intäkter bokats upp i redovisningen för aktuellt år. När
Migrationsverket nu beslutat bevilja full ersättning medför det ett överskott för 2020 på cirka 6

miljoner kronor.
Kommunfullmäktige har under året fattat beslut om en rad åtgärder för att mildra
konsekvenserna för Malmös näringsliv av den pågående pandemin. En sådan åtgärd är
återbetalning av samtliga tillsynsavgifter för året avseende tillsyn av utskänkningstillstånd. Totalt
har avgifter motsvarande drygt 6 miljoner kronor återbetalats från Tillståndsenheten.
Som en del av handlingsplanen för att begränsa kostnadsökningar har förvaltningen under året
arbetat med att uppnå ett mer effektivt nyttjande av lokaler bland annat genom att noggrant
utvärdera alla hyreskontrakt som löper ut innan de förlängs. Ett större avtal avseende tidigare
lokaler för arbetsmarknadsverksamheten kommer inte att förlängas och hyresvärden har i
samband med uppsägningen krävt ersättning för återställande av lokalen. I bokslutet för 2020 har
därför nämnden reserverat 7 miljoner kronor som en avsättning för dessa kostnader, trots att
förhandlingen med hyresvärden ännu inte är avslutad. Verksamheten kommer under 2021 att
flytta till nya mer ändamålsenliga lokaler.
Konkurrensverket har hos Förvaltningsrätten i Malmö ansökt om att nämnden ska betala en
upphandlingsskadeavgift om 10 miljoner kronor. Avgiften avser otillåtna direktupphandlingar
som nämnden gjort gällande boende med stöd under 2019. I 2019 års bokslut gjordes därför en
avsättning på 10 miljoner kronor avseende denna förväntade avgift. Nämnden har i ett yttrande
till Förvaltningsrätten medgett Konkurrensverkets talan, men någon dom föreligger ännu inte.
Därför får ärendet inte någon ekonomisk påverkan på 2020 års resultat. En upphandling av
boende med stöd pågår och väntas slutföras under våren 2021.

Ekonomiskt bistånd
För ekonomiskt bistånd redovisas ett överskott för 2020 på knappt 29 miljoner kronor, vilket
motsvarar 2,5 procent av tilldelat kommunbidrag. Under året har osäkerheten varit stor angående
hur coronapandemin skulle påverka behovet av försörjningsstöd och prognoserna under våren
pekade mot ett budgetunderskott 2020 på 300 miljoner kronor. Kommunfullmäktige fattade i
juni beslut om att utöka kommunbidragsramen med 250 miljoner kronor och i höstens
delårsrapport pekade prognosen mot ett nollresultat. Att utfallet vid årets slut landar på ett
överskott förklaras huvudsakligen av att behovet av ekonomiskt bistånd inte ökat i den
utsträckning som tidigare beräknats på grund av pandemin. En annan orsak till överskottet är
intäkter från Migrationsverket som avser tidigare år. Dessa avser ersättning för kostnader för
ekonomiskt bistånd till bland annat nyanlända flyktingar som på grund av nedsatt arbetsförmåga
inte kan delta i arbetsförmedlingens etableringsinsatser.
Den totala summan av utbetalt ekonomiskt bistånd har för 2020 ökat med drygt 3 procent i
förhållande till föregående år. Det förklaras främst av att det genomsnittliga antalet hushåll som
varje månad erhåller bistånd under året ökat med drygt 2 procent, från 9 567 hushåll per månad
2019 till 9 774 hushåll 2020. Det totala antalet unika hushåll har minskat marginellt, men
eftersom biståndstiderna i genomsnitt blivit längre under året, bland annat till följd av det
försämrade arbetsmarknadsläget, har genomsnittet per månad blivit högre än tidigare.

Genomsnittligt utbetalt belopp per hushåll har ökat med knappt 1 procent i förhållande till 2019
och uppgår för 2020 till 9 855 kr per månad. Om hänsyn tas till intäkter i form av ersättningar
från Migrationsverket och återbetalningar av bistånd uppgår nettokostnaderna för ekonomiskt
bistånd till totalt 1 119 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med 2,1 procent i förhållande
till 2019.
Coronapandemin har, som nämnts ovan, bidragit till stor osäkerhet om kostnadsutvecklingen
avseende ekonomiskt bistånd. Under våren bedömdes att behovet av försörjningsstöd riskerade
öka under hösten, till följd av en ökad arbetslöshet i pandemins spår. Staten har dock under året
infört en rad åtgärder, såsom förändringar i a-kassa och andra socialförsäkringar, vilket bidragit
till att kostnaderna för försörjningsstödet under hösten 2020 hamnade på en lägre nivå än hösten
2019.
Nämnden har beslutat om en handlingsplan för ekonomiskt bistånd med en beräknad effekt om
37 miljoner kronor 2020. 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. Den sammanlagda
beräknade uppnådda effekten av handlingsplanen under 2020 uppgår till drygt 11 miljoner
kronor, och beskrivs ytterligare nedan.
Under hösten 2020 tillsattes två tjänster som arbetar med utredningar av misstänkta bidragsbrott.
Arbetet har utvecklats successivt och omfattar bland annat myndighetssamverkan med Polis,
Försäkringskassan, Skatteverket och MKB Fastighets AB samt löpande samarbete med
socialsekreterare i verksamheten i frågor som rör misstänkta bidragsbrott. Sedan 1 september
2020 har 29 utredningar genomförts som lett till polisanmälan och återkrav på totalt 4,6 miljoner
kronor. Därutöver bedöms kortsiktiga besparingar ha gjorts om motsvarande 1 miljon kronor, då
klienter i stor utsträckning slutar ansöka efter utredning. Verksamheten utökas tillfälligt med
ytterligare fyra tjänster 2021. Arbetet med att motverka bidragsbrott har också fått effekt på
antalet återkrav av felaktiga utbetalningar. Under 2020 fattades 419 beslut om återkrav på grund
av felaktig utbetalning till ett värde av 3,8 miljoner kronor, att jämföra med 124 motsvarande
återkrav 2019. Fortsatta utbildningsinsatser inom området förväntas ge ytterligare effekter på
felaktiga utbetalningar under 2021.
Arbetet för att erbjuda fler personer insatser som leder till rätt att uppbära aktivitetsstöd, hjälpa
fler att kvalificera sig för a-kassa under det nya regelverket samt utöka målgruppen för
Malmökraften har också haft effekt under hösten. Sammantaget beräknas åtgärderna ha begränsat
kostnaderna för ekonomiskt bistånd med cirka 2 miljoner kronor bland annat genom att personer
erhållit aktivitetsstöd via Arbetsförmedlingen istället för ekonomiskt bistånd.

Hemlöshet
Resultatet för hemlöshetskostnaderna uppgår till ett underskott på knappt 6 miljoner kronor för
2020, vilket är något större än prognoserna tidigare visat. Det ökade underskottet beror på att

kostnader tillkommit under hösten för att frånträda ett hyresavtal i förtid, då lokalen bland annat
till följd av sitt geografiska läge inte är ändamålsenlig för verksamheten. Resterande del av
underskottet förklaras av en ökad kostnad på knappt 3 miljoner kronor för att tillhandahålla
platser med möjlighet till självisolering till följd av pandemin.
Utfallet för 2020 visar på att verksamhetens fortsatta arbete med ny vägledning för bistånd till
boende och den beslutade handlingsplanen medfört betydande kostnadsminskningar.
Handlingsplanen som genomförts under året omfattar minskade köp av externa platser,
omställning av egna boenden (Kirsebergs IP) och att utöka bokningscentralens uppdrag till att
även omfatta boende med stöd. I förhållande till 2019 har nettokostnaderna för hemlösheten
minskat med knappt 19 procent.

Statsbidrag flyktingar
För intäktsramen statsbidrag flyktingar redovisas ett underskott på drygt 26 miljoner kronor.
Intäkterna avser schablonersättning för kommunmottagna flyktingar, som utgår per individ.
Enligt gällande regelverk betalas ersättningen ut från Migrationsverket under 24 månader, från
och med den månad då flyktingen mottagits i kommunen. Underskottet för året beror till stor del
på att antalet kommunmottagna under 2020 blivit väsentligt lägre än förväntat, bland annat till
följd av reserestriktioner under pandemin som begränsat invandringen. En annan förklaring till
underskottet är att intäkterna avseende tidigare års kommunmottagna blivit något lägre under
2020 än beräknat.

Den totala nettoeffekten av coronapandemin, som varit möjlig att beräkna och bedöma, är
negativ och uppgår till 13,5 miljoner kronor för nämndens samtliga ramar. Merparten av
effekterna i tabellen ovan är sådana som uppkommer inom de verksamheter som ingår i
arbetsmarknads- och socialnämndens ram, där summan av coronapandemins intäkts- och
kostnadseffekter är en nettokostnad på 0,1 miljoner kronor.
Den tydligaste ekonomiska effekten av coronapandemin inom arbetsmarknads- och
socialnämndens ram syns i kostnader för sjuklöner och vikariekostnader. Den ökade
sjuklönekostnaden på 11 miljoner kronor i tabellen ovan är en beräknad andel av årets totala
sjuklönekostnader, inklusive arbetsgivaravgifter. Beräkningen är baserad på mellanskillnaden
mellan sjuklönekostnaden per årsarbetare 2020 och sjuklönekostnaden per årsarbetare 2019.
Tillsammans med ökade vikariekostnader och kostnader för OB/övertid på drygt 5 miljoner
kronor uppgår den beräknade totala kostnadseffekten för personal till drygt 16 miljoner kronor.
Samtidigt har nämnden erhållit statlig ersättning för sjuklönekostnader på ungefär motsvarande
belopp.
Pandemin har också, som beskrivits ovan i analysen av budgetavvikelsen, inneburit att
verksamheten Ung i sommar inte kunnat genomföras i den utsträckning som planerat. Att antalet
praktikplatser blev färre beror bara delvis på coronapandemin, därför är en försiktig bedömning
att knappt hälften av verksamhetens överskott, omkring 7 miljoner kronor, förklaras av
pandemin. Som en åtgärd för att skapa fler praktikplatser ökades insatserna via ideell sektor där
kommunen stod för kostnader för bland annat handledare på totalt drygt 3 miljoner kronor.
Dessa kostnader har dock finansierats av kommunstyrelsen och nettoeffekten på nämndens
ekonomiska resultat är därmed noll.
I oktober 2020 beslutade kommunfullmäktige att tilldela arbetsmarknads- och socialnämnden
ökat kommunbidrag med 7,5 miljoner kronor med syfte att stärka Malmös föreningar och
civilsamhälle för att möta de negativa effekterna av pandemin, bryta isoleringen samt stärka
tryggheten och den sociala sammanhållningen i staden. Medlen har betalats ut till föreningar
under hösten. Nämnden har också, på uppdrag av kommunstyrelsen, betalat ut 3 miljoner kronor
i stöd till trans- och kvinnojourer i syfte att stärka stödet till personer utsatta för våld i nära
relation. Eftersom det ökade stödet till föreningar samt trans- och kvinnojourer har finansierats
av kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige är den ekonomiska nettoeffekten för
arbetsmarknads- och socialnämnden därmed noll.

Vid sitt sammanträde i oktober beslutade kommunfullmäktige också att bemyndiga
arbetsmarknads- och socialnämnden att efterskänka/återbetala samtliga tillsynsavgifter för året
avseende tillsyn av utskänkningstillstånd, och att finansiera kostnaden ur årets prognostiserade
resultat för kommunen. Kostnaden för återbetalningen av årets tillsynsavgifter uppgår till drygt 6
miljoner kronor.
Utöver ovan beskrivna effekter har pandemin också inneburit kostnader för ökad städning av
lokaler, större inköp av städmaterial, inköp av utrustning för hemma-arbete i vissa verksamheter
samt mindre anpassningar i lokaler med bland annat plexiglas-skydd och liknande.
Coronapandemin har, som nämnts i avsnittet Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftsbudget
ovan, haft inverkan på kostnadsutvecklingen avseende ekonomiskt bistånd. De genomförda
förändringarna i bland annat a-kassan och bostadsbidraget har medfört lägre behov av
ekonomiskt bistånd under hösten 2020 i förhållande till vad som tidigare beräknats. Samtidigt har
det försämrade läget på arbetsmarknaden i vissa fall gjort det svårare för biståndstagare att bli
självförsörjande. Eftersom biståndet beräknas utifrån hushållets rätt till bistånd enligt riksnorm
med avdrag för hushållets inkomster är det dock svårt att bedöma hur mycket av de utbetalda
beloppen som beror på förändrade villkor i a-kassa och bostadsbidrag respektive svårighet att
komma tillbaka ut på arbetsmarknaden.
Inom hemlöshetsramen påverkas resultatet av en ökad kostnad på knappt 3 miljoner kronor för
att tillhandahålla platser med möjlighet till självisolering.
För ramen Statsbidrag flyktingar har intäkterna blivit ungefär 10 miljoner kronor lägre än
förväntat 2020 av att reserestriktioner under pandemin begränsat invandringen.

Arbetsmarknads- och socialnämnden har för 2020 tilldelats en investeringsram på totalt 13,5
miljoner kronor. Under året har investeringarna uppgått till totalt endast 4,4 miljoner, vilket
medför ett överskott i förhållande till ramen på 9 miljoner kronor. De största
investeringsutgifterna avser inköp och anpassningar till nya lokaler.

Arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter påverkas av externa faktorer och
samhällsutvecklingen. Det finns en stor osäkerhet kring utvecklingen av pandemin under 2021
och hur den påverkar arbetslöshet, migration, våld i nära relationer och den psykiska hälsan i
befolkningen. Nämnden bedömer att pandemins effekter på ekonomin successivt kommer att
avta under 2021. Världen över och i Sverige minskade den ekonomiska tillväxten kraftigt under
2020 och återhämtningen kommer att ta tid.
Farhågorna under 2020 om en kraftig ökning av behovet av ekonomiskt bistånd till följd av
pandemin har än så länge inte besannats, bland annat till följd av regeringens åtgärder inom akassan. Samtidigt finns en risk att ökningen istället uppkommer under 2021 beroende på hur
snabbt arbetsmarknaden återhämtar sig och hur eventuella fortsatta statliga åtgärder utformas.
Det är därmed osäkert hur kostnaderna för ekonomiskt bistånd kommer att utvecklas framöver.
Enligt Arbetsförmedlingens statistik ökade antalet långtidsarbetslösa (utan arbete i tolv månader
eller mer) och antalet som riskerar bli långtidsarbetslösa (utan arbete i 6–12 månader) i Malmö
med 24 respektive 13 procent under året, vilket innebär en risk för fortsatt höga nivåer av
långtidsarbetslöshet kommande år. Arbetslösheten och Malmöbornas möjligheter till
självförsörjning är därmed en fortsatt utmaning för kommunen framöver. Arbetsmarknads- och
socialnämnden har sedan den bildades haft ett särskilt fokus på att fler Malmöbor ska bli
självförsörjande, framför allt genom att få ett arbete. Nämndens verksamheter har kortat
ledtiderna från det att en person ansöker om bistånd tills han eller hon deltar i en
arbetsmarknadsinsats.
Under 2021 pågår Kraftsamling för fler Malmöbor i arbete, som är ett exempel på en satsning som
bedöms leda till att fler Malmöbor får förutsättningar för att ta ett arbete på den reguljära
arbetsmarknaden eller att börja studera. För att fler Malmöbor ska matchas till lediga jobb
behöver staden också satsa på utbildning.
Enligt Malmö stads kartläggning, minskade hemlösheten i Malmö under 2020 för andra året i rad.
Kommunfullmäktiges budget tydliggör att det krävs samverkan mellan berörda nämnder för att
motverka hemlöshet på grund av bostadsbrist. Arbetsmarknads- och socialnämnden fortsätter
under 2021 med att stärka det brukarnära arbetet, med ett effektivt användande av boenden i
egen regi samt med att följa upp effekterna av nämndens nya vägledning för barn i hemlöshet.
Upphandling av boende med stöd kommer att avslutas under våren 2021 och bedöms minska
kostnaderna för externa boendeplaceringar med stöd.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har under lång tid haft ett ökat inflöde av ansökningar och
anmälningar som rör barn och unga och bedömer att ökningen kommer att fortsätta under 2021.
Utvecklingen är svårbedömd då den beror på en mängd faktorer utöver befolkningsutvecklingen.
Arbetet med att förstärka de tidiga samordnade insatserna som riktar sig till barn och unga, bland
annat i samverkan med skolnämnderna, fortsätter. Förankring i forskningen samt systematiskt
utvecklingsarbete är viktiga grunder för arbetet framöver.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har analyserat pandemins påverkan på individ- och
familjeomsorgen (Under rådande omständigheter. Konsekvenser av covid-19 för socialtjänstens individ- och
familjeomsorg. 2021). Myndigheten bedömer att pandemin sannolikt kommer att leda till ett ökat
behov av stöd från socialtjänsten och rekommenderar kommunerna att planera för en ökad
utsatthet och att arbeta förebyggande.
Nämndens verksamheter arbetar både för att skapa trygghet i hemmet och i det offentliga
rummet. Pandemin bedöms ha påverkat situationen för personer som är utsatta för våld i nära
relation då det kan vara svårare att ta kontakt med socialtjänsten när hushållet blivit mer isolerat.
Det finns en risk att behovet framkommer när pandemin och medföljande restriktioner avtar
framöver. Våld i nära relation kan ha ökat utan att nämndens verksamheter har kännedom om
det. Det förebyggande och uppsökande arbetet mot hedersförtryck samt det förebyggande
arbetet mot våld i nära relation kommer att utvecklas under kommande år.
Andra viktiga faktorer som bedöms påverka utvecklingen för arbetsmarknads- och
socialnämndens verksamheter framöver är:
•
•

•

•

Utredningen av socialtjänstlagen, som överlämnade sitt slutbetänkande till regeringen i
augusti 2020.
Den fortsatta utvecklingen av regelverken kring socialförsäkringsförmåner och
arbetslöshetsersättningar i pandemins spår. Nivån på ersättningarna påverkar nämndens
kostnader för försörjningsstöd, när de inte täcker den enskildes behov att klara sin egen
försörjning.
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.
Utvecklingen av den organiserade brottsligheten påverkar behovet av nämndens insatser.

Inom nämndens verksamheter utgör medarbetarna i hög grad förvaltningens resurser. Det är
deras kompetens och engagemang som skapar en verksamhet av god kvalitet. För att kunna
attrahera, rekrytera och behålla kompetenta medarbetare kommer nämnden att fortsätta bedriva
ett aktivt arbetsmiljöarbete.

