Kommunfullmäktige fastslår varje år budgeten för Malmö stad och beslutar samtidigt om de övergripande
målen för kommunen. Därefter tar arbetsmarknads- och socialnämnden fram nämndsbudgeten där nämnden beslutar om inriktningen för mandatperioden samt indikatorer som visar hur nämnden ska bidra till
att uppnå kommunfullmäktigemålen. Nämndsbudgeten innehåller också en övergripande resursfördelning
för förvaltningens verksamheter. Som ett svar på nämndsbudgeten tar förvaltningen fram en övergripande
verksamhetsplan som berättar hur förvaltningen kommer att arbeta för att bidra till kommunfullmäktigemålen samt för att säkra kvaliteten i grunduppdraget.
Syftet med förvaltningens verksamhetsplan är att ge en helhetsbild över förvaltningens inriktning och prioriterade områden under 2021 och att bidra till en förståelse för kopplingen till kommunfullmäktiges mål.
Målgrupp för verksamhetsplanen är avdelningschefer, enhetschefer och medarbetare i staben. Verksamhetsplanen skickas också till nämnden för information.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen leds av en direktör som är förvaltningens högsta ansvariga tjänsteperson. Förvaltningens verksamheter är uppdelade i tre verksamhetsområden: arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd, individ och familj samt boende, tillsyn och service. Utöver de tre verksamhetsområdena
finns HR-avdelningen, ekonomiavdelningen, kommunikationsavdelningen samt strategiska avdelningen
som tillsammans bildar förvaltningens stab.
I nämndsbudget 2021, i avsnitten plan för verksamheten och plan för ekonomin, beskrivs de interna och externa
faktorer som bedöms påverka förvaltningen som helhet under året. Nämndsbudget 2021 finns att läsa på
Komin.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens färdplan beskriver förvaltningens väg mot en gemensam målbild för år 2023. Målbilden är ett helt och hållbart Malmö. Färdplanen har tagits fram av förvaltningsledningen.
Under 2021 pågår en process med att se över och revidera färdplanen i förvaltningens ledarforum.
Målbild
År 2023 har fler Malmöbor arbete och egen försörjning. Fler Malmöbor har ett eget boende. Barn som
bor i staden har en trygg uppväxt och en bra skolgång. Malmöborna känner framtidstro och trygghet.
Målbilden är att förvaltningens aktiva arbete med kärnuppdraget, har bidragit till att bygga Malmö mer helt
och mer hållbart.
Principer
I färdplanen ingår fyra principer som vi grundar oss på för att uppnå målet.
För att uppnå målbilden ska vi också utforska digitala hjälpmedel och digitalisering av verksamheten så att
det underlättar arbetet, förenklar och förbättrar administrativa uppgifter samt skapar en mer resurseffektiv
verksamhet.

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

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

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

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

Den 1 februari 2020 trädde förvaltningens nya organisering i kraft och under resten av 2020 arbetade förvaltningen med att implementera organiseringen.
Målet med en ny organisering är att:
• Säkerställa att de Malmöbor som har behov av insatser från socialtjänsten erbjuds såväl tidiga och
samordnade insatser som insatser när behov väl uppstått.
• Utveckla arbetssätt och insatser som gynnar den/de vi är till för och är likvärdiga oavsett vart i
staden de bor.
• Skapa förutsättningar inom organisationen som säkerställer brukarnära socialt arbete.
• Ha en effektivare verksamhet, som är i balans med den budgetram som är tilldelad.
• Säkerställa en tydligare styrning och ledning av verksamheten.
Den övergripande organisationsstrukturen innehåller tre verksamhetsområden:
• Individ och familj: omfattar övrigt bistånd för både barn, unga och vuxna och omfattar både
myndighetsutövning och insatser. Området delas upp i två avdelningar: utredning (myndighet)
och insatser.
• Boende, tillsyn och service: ansvarar för bland annat boende, etablering samt tillståndsenhet och
överförmyndare. Området delas inte upp i avdelningar.
• Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd: samlar arbetsmarknadsfrågor och ekonomiskt bistånd,
där även bistånd för boende ingår. Området delas upp i två avdelningar: arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd.
Förvaltningsledningen gör bedömningen att uppföljning, styrning och ledning förbättras genom den nya
organiseringen. Den nya organiseringen har tydliggjort vilka utmaningar det finns kring samordning av
olika insatser för Malmöborna och har gjort det enklare att upptäcka och åtgärda dessa. Förvaltningen
kommer under 2021 att fortsätta utveckla den nya organiseringen och utvärdera dess effekter.

Kommunfullmäktige fastslår varje år budgeten för Malmö stad och beslutar samtidigt om de övergripande
målen för kommunen. Kommunfullmäktigemålen anger ett fåtal områden där nämnder och styrelser ska
arbeta gemensamt för att åstadkomma en tydlig förflyttning över mandatperioden. Kommunfullmäktige
beslutar om vilka nämnder och styrelser som tillsammans ansvarar för respektive mål.
Nämnden ska anta minst en indikator per kommunfullmäktigemål som den tilldelats ansvar för. Indikatorerna ska visa hur nämnden bidrar till att uppnå målet. Ett önskat utfall för mandatperioden, det vill säga
det resultat som ska uppnås år 2022, ska beslutas för varje indikator.
Arbetsmarknads och socialnämnden har tilldelats ansvar för elva av tretton av kommunfullmäktiges mål
för mandatperioden. Målen täcker en stor del av nämndens verksamhet och utmaningar. I avsnittet nedan
presenteras en sammanfattning av mål och indikatorer i nämndsbudgeten samt de uppdrag som nämnden
har fått från kommunfullmäktige. Texterna i sin helhet kan läsas i nämndsbudget 2021.
Nämnden har i uppdrag att beakta tvärsektoriella frågor – såsom jämlikhet, jämställdhet och barnrätt - i
planering och uppföljning. Indikatorerna i nämndsbudgeten kommer att redovisas uppdelat på kön samt
uppdelat på barn eller barnfamiljer och vuxna där det är möjligt. Eftersom nämndens uppdrag uteslutande
innebär ett arbete för att förbättra förutsättningarna för de mest utsatta grupperna i Malmö så har hela
verksamheten ett tydligt jämlikhetsperspektiv.

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

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

Inom förvaltningen är det framför allt tillståndsenheten som arbetar med myndighetsutövning gentemot
näringslivet. Verksamheten följer kundnöjdheten genom undersökningen Insikt som är en servicemätning
av myndighetsutövningen och använder resultatet som underlag i verksamhetsutvecklingen. Verksamheten

kommer att fortsätta att ingå i krognätverket för dialog med företag i branschen. Under 2021 kommer verksamheten att undersöka möjligheten att korta ledtider eller på andra sätt förbättra verksamheten genom att
använda fler digitala tjänster.

Förvaltningen kommer under 2021 att fortsätta att utveckla sitt arbete med att förebygga misstänkta bidragsbrott i enlighet med beslutad handlingsplan.

Förvaltningen har sedan flera år tillbaka arbetat för en förflyttning till insatser i ett tidigt skede. Nämndens
verksamheter har som målsättning att i ett tidigt skede möta upp barns och vuxnas behov av skydd och
stöd och utifrån det agera och motivera till insatser. Åtaganden inom verksamhetsområde individ och familj speglar detta uppdrag.

Förvaltningen kommer att arbeta med uppdraget under ledning av stadskontoret.

Enligt Malmö stads nya modell för styrning, ledning och utveckling med kommunfullmäktigemål är nämnderna ansvariga för att beskriva hur jämställdhet, jämlikhet och barnrätt ska integreras i arbetet med målen.
Dessa perspektiv ska fortsätta genomsyra nämndens planering och ligga till grund i mötet med Malmöborna. Arbetet med rättighetsperspektiven är både en fråga i arbetet för Malmöbon och utifrån ett medarbetarperspektiv.

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

Förvaltningsledningen har tagit fram tre gemensamma åtaganden som alla avdelningar ska arbeta med under året.

Malmöborna har rätt att få det stöd och den hjälp de behöver oavsett var de bor i staden och oavsett var i
organisationen de söker stöd. Ibland behöver brukarna ha kontakt med fler än en enhet inom förvaltningen. Ett av syftena med förvaltningens nya organisering är att kunna erbjuda Malmöborna tidiga och
samordnade insatser tillsammans i förvaltningen. Förvaltningen kommer säkerställa att olika enheter samlas runt brukarens behov och, tillsammans, säkerställer insatser av god kvalitet.

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

utsatthet blir så kort som möjligt. För att lyckas i uppdraget behövs ett omfattande samarbete inom förvaltningen, med andra förvaltningar, med andra myndigheter och med näringslivet.
Verksamhetsområdet ska bidra till att öka kostnadseffektiviteten i verksamheten.

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

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

•

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

•

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

•

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

Verksamhetsområdet ska bidra till att minska hemlösheten för Malmöbor i nämndens målgrupper och
samtidigt öka kvaliteten på insatserna för de Malmöbor som är hemlösa.
Verksamhetsområdet ska också bidra till att öka kostnadseffektiviteten i verksamheten.
Verksamhetsområdet samverkar med andra för att skapa förutsättningar för att fler Malmöbor ska få ett
eget boende.
Genom samverkan inom förvaltningen, med andra förvaltningar och bolag kan verksamhetsområdet bidra
till ett större fokus på de bakomliggande orsakerna till hemlösheten.
Verksamhetsområdet ska också delta i stadsövergripande processer för att öka bostadsbyggandet för utsatta grupper.
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Utgångspunkten för arbetsmiljöarbetet i förvaltningen är avsnittet hälsa och arbetsmiljö i
Malmö stads personalpolicy.
I Malmö stads budget 2021 står det att arbetslivet ska vara långsiktigt hållbart. I förvaltningens budget
2021 lyfter nämnden att förvaltningen fortsatt ska prioritera arbetsmiljöarbete och ett aktivt hälsofrämjande arbete, då det finns ett positivt samband mellan god arbetsmiljö, bra arbetsklimat, låg sjukfrånvaro och personalomsättning. Risker ska förebyggas med fokus på hot och våld och arbetsbelastning.
Hemarbetets påverkan ska följas. Under året ska arbetet med att analysera, följa upp och utveckla förvaltningens arbetsmiljö ses över. Detta i syfte att få bättre underlag att kunna arbeta med frågorna i ett
helhetsperspektiv.
Denna handlingsplan bygger på analys av:
•
•
•
•
•
•

Uppföljning av föregående års mål och handlingsplan
Resultatet av den årliga uppföljningen av systemet för systematiskt arbetsmiljöarbete och
samverkan
Resultatet av årlig uppföljning av arbetsmiljön
Resultatet av medarbetarenkätundersökningen
Sjukstatistik
Arbetsskade- och tillbudsstatistik

Tillsammans med varandra och andra
•
•
•
•

Arbeta fram och skriva en ny lokal överenskommelse om samverkan.
Utveckla samsyn kring samverkan och avtalets innebörd med alla berörda parter.
Fortsätta utvecklingen av delaktighet på APT genom att förtydliga medarbetarens roll och öka
engagemang t ex utbilda i MedarbetarSAM och Samverkan.
Fortsätta att utveckla kommunikation och samverkan såväl på samverkansnivå som på APT

Indikatorer:
Uppföljning av samverkan, samt
Medelutfall på förvaltningsspecifik OSA-fråga i medarbetarenkäten ska förbättras (nr 6):
- Får du möjlighet att i dialog vara delaktig om verksamhetens utveckling vid t ex arbetsplatsträffar?
Trygg och säker arbetsplats
•
o
o
o

Påbörja gemensamt arbete med hot och våld i ett större perspektiv i förvaltningen.
Bilda en arbetsgrupp för att titta på gränsdragningar och samarbete.
Ta fram förvaltningsgemensam rutin vid polisanmälan.
Ta fram plan för utbildningsinsatser under 2021.

Indikatorer:
Utfall på förvaltningsspecifik OSA-fråga i medarbetarenkäten ska förbättras (nr 8)

-

Har du blivit utsatt för hot och eller våld på grund av ditt arbete under de senast 12 månaderna?

Ju förr desto bättre - förflyttning till förebyggande och främjande arbetsmiljöarbete
•
•

Undersöka och analysera förvaltningens sjukfrånvaro med särskilt fokus på frånvaro längre än
365 sjukdagar samt korttidssjukfrånvaro.

•
o

Kompetensutveckling för chefer i förvaltningen i att förebygga ohälsosam arbetsbelastning, exempelvis kring tidiga signaler på stress och ohälsa.

Indikatorer:
HME-utfallet ska öka till 79 i medarbetarenkätundersökningen 2022
Medelutfall på förvaltningsspecifik OSA-fråga i medarbetarenkäten ska förbättras (nr 1-3, 5)
• Har du tillräckligt med tid för att utföra dina arbetsuppgifter?
• I vilken utsträckning anser du att det är möjligt att utföra dina arbetsuppgifter med en tillfredsställande kvalitét?
• Om du behöver, får du stöd och hjälp med ditt arbete från din närmaste chef?
• Känner du att ditt arbete påverkar ditt privatliv negativt?

