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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-04-19 kl. 15:00-15:05

Plats

Distans via Teams

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)

Övriga närvarande

Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)

Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2021-04-26

Protokollet omfattar

§229
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Arbetsmarknads- och socialnämnden - Brukarundersökning
2020

STK-2021-385
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har skickat nämndens brukarundersökning för 2020 för
kännedom till kommunstyrelsen utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Arbetsmarknadsoch socialförvaltningen deltog för femte året i rad i den nationella brukarundersökningen
inom individ- och familjeomsorgen, anordnad av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Av de som erbjöds att delta var det
många som besvarade enkäten i de delar som förvaltningen valt att utöka med, men i de
nationella delarna var det få som deltog. I båda undersökningarna fanns det bortfall eftersom
inte alla brukare erbjudits att delta. Brukarundersökningen är en besöksundersökning vilket
innebär att alla de som har ett möte med berörda verksamheter under undersökningsperioden
ska erbjudas att delta. Undersökningen genomfördes men rådande pandemi med färre fysiska
möten och omställning till både ny digital undersökningstjänst och ny organisering försvårade
sammantaget genomförandet av en besöksundersökning. Det sammanlagda bortfallet har
medfört att Malmö stads resultat får hanteras med försiktighet. Förslaget är att
kommunstyrelsen lägger informationen om rapporten till handlingarna.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen lägger informationen om rapporten till handlingarna.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 1.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse KSAU 210419 Arbetsmarknads- och socialnämnden
Brukarundersökning 2020
Sammanställning av resultat - brukarundersökning 2020
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 210224 § 74
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Särskilt yttrande

Bilaga 1

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-19
Ärende 11. Arbetsmarknads- och socialnämnden – Brukarundersökning
2020
Moderaterna ser med oro på faktumet att nöjdhetsgraden mellan män och kvinnor skiljer sig kraftigt åt
i flera områden.
Vår oro grundar sig i att flera granskningar visar att kvinnor i genomsnitt får färre och sämre åtgärder
som leder till egen försörjning än vad män får. Bland annat visade en genomgång i TV4:s Uppdrag
Granskning att utrikes födda kvinnor i betydligt mindre utsträckning än utrikesfödda män fick åtgärder
i Arbetsförmedlingens regi, och att de åtgärder de fick var åtgärder som i lägre grad leder till arbete.
Utfallet i arbetsmarknads- och socialnämndens brukarundersökning visar att det finns en risk för att
liknande strukturer återfinns i Malmö stads verksamhet. Detta behöver utredas så att det kan
säkerställas att män och kvinnor får samma rätt till hjälp av Malmö stad att träda in på den reguljära
arbetsmarknaden.

Torbjörn Tegnhammar (M)

