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Fortsatt analys av bakomliggande orsaker till
kostnadsutveckling och budgetavvikelse inom arbetsmarknadsoch socialnämndens verksamheter

STK-2020-1330
Sammanfattning

Kommunstyrelsen fattade beslut 200212 (§43) att ge stadskontoret i uppdrag att tillsammans
med arbetsmarknads- och socialförvaltningen analysera de bakomliggande orsakerna till
kostnadsutvecklingen och budgetavvikelsen inom arbetsmarknads- och socialnämndens
verksamheter. Utredningens styrgrupp beslutade under arbetets gång att avgränsa en första
delrapport till att omfatta enbart ekonomiskt bistånd. Denna återrapporterades till
kommunstyrelsen 200909. Kommunstyrelsen beslutade då (§292) att stadskontoret skulle
återkomma med en rapport som behandlar de resterande delarna av det ursprungliga
uppdraget. Kommunstyrelsen gav också stadskontoret i uppdrag att analysera konstruktionen
med separata ramar och resultatansvarsbefrielse för vissa av dem, med särskilt fokus på
styrning och effektivitet. Ärendet har skickats på remiss till arbetsmarknads- och
socialnämnden.
Med dagens ramkonstruktion är nämnden befriade från resultatansvar för stora delar av sina
utgifter. Ingen av de socioekonomiskt liknande kommunerna har ett liknande upplägg.
Utredningen konstaterar att det finns både för- och nackdelar med dagens upplägg.
Utredningen har undersökt olika hypoteser av bakomliggande orsaker till
kostnadsutvecklingen inom ramarna för arbetsmarknads- och socialnämnden och hemlöshet.
Kostnaderna inom ramen för arbetsmarknads- och socialnämnden har ökat sedan nämnden
bildades i mitten av 2017. Mätt per invånare ligger dock Malmös kostnader inom denna ram
på en genomsnittlig nivå för socioekonomiskt liknande kommuner. Kostnaderna har i Malmö
ökat både på grund av ett ökat antal anmälningar och insatser, men även på grund av att
kostnaden per placering har ökat. Nämndens arbete för att öka antalet insatser i egen regi har
dragit ut på tiden. Kostnaderna inom ramen för hemlöshet ökade kraftigt mellan 2006 och
2018, men sjönk sedan kraftigt. Utredningen konstaterar att detta verkar vara ett resultat av
nämndens arbete, ett ökat antal kommunala andrahandskontrakt samt en ny vägledning.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse KSAU 201102 Fortsatt analys av bakomliggande orsaker till
kostnadsutveckling och budgetavvikelse inom arbetsmarknads- och socialnämndens
verksamheter
Bakomliggande orsaker till kostnadsutvecklingen och budgetavvikelsen inom
arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter - delrapport 2,
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Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 201022 § 295 med Särskilt yttrande
(SD), (V) och (M+C)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Beslut KS 200909 §292 med Reservation (MP), (V), (M+C) och (SD)

