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Uppföljning av intern kontrollplan 2019 - tertial 2

ASN-2019-269
Sammanfattning

I januari antog arbetsmarknads- och socialnämnden en intern kontrollplan för 2019. Planen
innehöll årets granskningar och direktåtgärder. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har
följt upp planen för perioden januari till augusti 2019 och sammanställt resultatet av de
direktåtgärder och granskningar som var planerade att genomföras under perioden.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190912, § 195.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner uppföljning av intern kontrollplan 2019
för perioden januari-augusti.
Yrkanden

Rose-Marie Carlsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med tillägget att
nämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden i december om hur
barnavårdutredningstiden kan säkerställas inom den lagstadgade tiden.
Beslutsgång

Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) ställer proposition på arbetsutskottets förslag på
uppföljning av intern kontrollplan 2019 för perioden januari-augusti med sitt eget
tilläggsyrkande, avslag mot bifall. Ordförande finner att nämnden godkänner det.
Särskilda yttranden

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Lars Eriksson (C)
avser inkomma med ett gemensamt särskilt yttrande.
Simon Enqvist (SD) och Linus Nilsson (SD) avser inkomma med ett gemensamt särskilt
yttrande.
Beslutsunderlag
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-09-24
Ärende: Uppföljning av intern kontrollplan 2019 – tertial 2
ASN-2019-269
Uppföljningen av intern kontroll visar på ett antal allvarliga brister för arbetsmarknads- och
socialnämnden. De långa utredningstiderna för barnavårdsutredningar är oerhört allvarliga.
Lagstiftningen som reglerar hur lång tid en utredning får ta finns till av en anledning – att
skydda de barn som befinner sig i en oerhört utsatt situation. Det är fullständigt oacceptabelt
att ett barn som lever i hem med hot och våld, hedersförtryck eller annat som drabbar Malmöbor
allt för ofta också ska behöva vänta på en utredning. I praktiken innebär det att man måste vara
föremål för ett omhändertagande för att socialtjänsten ska agera tillräckligt snabbt och det är
inget annat än samhällskontrakt som inte upprätthålls och ett svek mot barnen.
Vidare är Moderaterna och Centerpartiet bekymrade över de delar i rapporten som berör
otillräckligt beslutsunderlag för ekonomiskt bistånd. Underlag som styrker utgifter,
dokumentation kring aktivitet och planering samt kontroll och dokumentation av
folkbokföringsuppgifter bör finnas på plats i samtliga fall där det är aktuellt. Malmö har inte
råd att misslyckas på detta område.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Lars Eriksson (C)

Med instämmande av:
Anna Adell (M)
Bertil Lindberg (M)

Claes Holmerup (M)
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-09-24
Ärende: ASN-2019-269
Uppföljning av intern kontrollplan 2019 – tertial 2
I granskningarna framkommer det att arbetsmarknads- och socialförvaltningen är fortsatt hårt pressad.
Detta drabbar barnen där en av fyra barnavårdsutredningar överskrider den lagstadgade
utredningstiden. Hög arbetsbelastning har även resulterat i att folkbokföringsuppgifter inte har
kontrollerats och dokumenterats när man beviljat ekonomiskt bistånd.
Sverigedemokraterna menar att det är ohållbart att de sociala problemen växer i Malmö genom att
Malmö blir en magnet för arbetslösa och nyanlända. Arbetsbördan blir till slut så stor att de personella
resurserna inte räcker till. Det ser man i dessa granskningar.
Under en längre period har förvaltningen varit överbelastad. Det behövs en signalpolitik där Malmö
stad genom politiska åtgärder signalerar att i Malmö ska man arbeta. Ett steg mot detta vore att MKB
skulle kräva egen försörjning genom arbete för att teckna nytt hyreskontrakt med personer som flyttar
till Malmö från andra kommuner. Ett annat steg vore att placera hemlösa i andra kommuner där
bostäder är tillgängliga, och där de snabbare kan få en egen bostad. Det är viktigt att socialtjänsten
inte blir en genväg till att flytta till Malmö när man egentligen saknar resurser att flytta till Malmö.
När människor saknar resurser att leva i Malmö men ändå flyttar hit resulterar det i de sociala problem
som nu överbelastar arbetsmarknads- och socialförvaltningen, där konsekvensen blir att personalen
inte kan följa Socialtjänstlagen.

_____________________________
Simon Enqvist (SD)

____________________________
Linus Nilsson (SD)

