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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-12-18 kl. 13:00-16:00

Plats

Kungsgatan 13, Hörsalen 317

Beslutande ledamöter

Rose-Marie Carlsson (S) (Ordförande)
Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande)
Ann-Marie Hansson (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Pernilla Hagen (S)
Janne Grönholm (MP)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M)
Magnus Olsson (SD)
Klaus Peter Nilsson (S) ersätter Mats Högelius (V)
Ulla Herbert (L) ersätter Joel Laguna Ascacivar (L) (Vice ordförande)
Anna Maria Christina Adell (M) ersätter Farishta Sulaiman (M)
Lars Eriksson (C) ersätter Joacim Ahlqvist (C)
Linus Nilsson (SD) ersätter Simon Enqvist (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Vanja Andersson (S)
William Spegel (S)
Mira Markovinovic (S)
Louise Arndt (MP)
Claes Holmerup (M)
Bertil Lindberg (M)

Övriga närvarande

Britt-Marie Pettersson (förvaltningsdirektör)
Katarina Lindeberg (avdelningschef)
Alice Berg (nämndsekreterare)
Agnes Löfgren (nämndsekreterare)
Hanna Ljungberg (personalföreträdare SACO)
Helén Persson (personalföreträdare Kommunal)
Carina Opasiak (avdelningschef)
Paulina Franzén (utvecklingssekreterare)
Anna Kosztovics (projektkoordinator)
Glen Sjögren (kommunpolis)

Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen
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Uppdrag - Säkerställa den lagstadgade utredningstiden i
barnavårdutredningar

ASN-2019-15028
Sammanfattning

Förvaltningens interna kontroll har visat att förvaltningen under 2019 har haft det successivt
svårare att slutföra barnavårdsutredningar inom lagstadgad tid.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har gett arbetsmarknads- och socialförvaltningen i
uppdrag att återkomma med åtgärder för att säkerställa att den lagstadgade utredningstiden
hålls.
Förvaltningen har identifierat åtgärder som kommer att vara en del av verksamhetsplanen
2020. Åtgärderna syftar till att utveckla systematiska arbetssätt och strukturerade
handläggningsprocesser utifrån olika målgrupper och allvarlighetsgrad. Syftet är att prioritera
och fördela resurserna till de utredningar som behöver vara omfattande, och inte lägga mer
tid än nödvändigt på de utredningar som kan genomföras med en mindre arbetsinsats.
Ytterst är syftet att barn och unga som behöver det ska få rätt stöd så snabbt som möjligt.
Förvaltningen har redan idag olika lösningar vad gäller organisering och stödstrukturer. Nästa
steg är att göra dessa enhetliga och gemensamma. Åtgärderna kommer att följas upp i delårsoch årsanalys 2020 eftersom de utgör en del av förvaltningens åtaganden och gemensamma
aktiviteter för fokusområde barn och unga.
Förvaltningen har påbörjat en långsiktig åtgärd 2019 i form av kompetensutveckling för
förbättrad dokumentation och handläggning, med stöd av material från Sveriges Kommuner
och Landsting.
Förvaltningen genomför vissa kortsiktiga åtgärder i form av punktinsatser för prioritering av
att färdigställa dokumentation. Behovet av kortsiktiga åtgärder kvarstår under tiden som det
långsiktiga förbättringsarbetet sker, då inflödet av orosanmälningar och utredningar bedöms
vara fortsatt högt.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 191212, §277.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner förvaltningens redovisning av åtgärder för
att säkerställa den lagstadgade utredningstiden i barnavårdsutredningar.
Särskilda yttranden
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Anna Adell (M) och Lars Eriksson (C) avser
inkomma med ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga.
Magnus Olsson (SD) och Linus Nilsson (SD) avser inkomma med ett gemensamt särskilt
yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag
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Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-12-18
Ärende: ASN-2019-15028
Säkerställa den lagstadgade utredningstiden i barnavårdutredningar
Förvaltningens interna kontroll har visat att förvaltningen under 2019 har haft det successivt svårare
att slutföra barnavårdsutredningar inom lagstadgad tid.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har gett arbetsmarknads- och socialförvaltningen i uppdrag att
återkomma med åtgärder för att säkerställa att den lagstadgade utredningstiden hålls.
Förvaltningen har identifierat åtgärder som kommer att vara en del av verksamhetsplanen 2020.
Åtgärderna syftar till att utveckla systematiska arbetssätt och strukturerade handläggningsprocesser
utifrån olika målgrupper och allvarlighetsgrad. Syftet är att prioritera och fördela resurserna till de
utredningar som behöver vara omfattande, och inte lägga mer tid än nödvändigt på de utredningar
som kan genomföras med en mindre arbetsinsats.
Ytterst är syftet att barn och unga som behöver det ska få rätt stöd så snabbt som möjligt.
Förvaltningen har redan idag olika lösningar vad gäller organisering och stödstrukturer. Nästa steg är
att göra dessa enhetliga och gemensamma. Åtgärderna kommer att följas upp i delårs- och årsanalys
2020 eftersom de utgör en del av förvaltningens åtaganden och gemensamma aktiviteter för
fokusområde barn och unga.
Förvaltningen har påbörjat en långsiktig åtgärd 2019 i form av kompetensutveckling för förbättrad
dokumentation och handläggning, med stöd av material från Sveriges Kommuner och Landsting.
Sverigedemokraterna ser en risk i att visa personer som nedprioriteras inte kommer att få någon hjälp
eller stöd alls och då kopplat till förvaltningens långsiktiga åtgärder. Detta eftersom det finns en stor
problematik kopplat till den höga arbetsbelastningen.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Linus Nilsson (SD)
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-12-18
Ärende: Uppdrag – Säkerställa den lagstadgade utredningstiden i
barnavårdsutredningar
ASN-2019-15028
Moderaterna och Centerpartiet är mycket oroade över svårigheten att slutföra utredningar inom
lagstadgad tid. Det är inte värdigt en så stor stad som Malmö i ett land som har bland de högsta
skattetrycken i världen att utredningsverksamheten i en myndighet inte fungerar som det ska.
Barn som av olika skäl utreds av socialtjänsten befinner sig ofta i en extremt utsatt situation,
till exempel i våldsamma hemförhållanden. Dessa barn bör kunna få fullt fokus från
socialtjänsten och möta socialsekreterare som kan ge barnen den tid som behövs, men så är inte
fallet idag. Berättelser om en extremt hög arbetsbelastning tillhör inte ovanligheten och
socialsekreterare, som inte kan göra mer än sitt allra bästa, hinner helt enkelt inte med sina
arbetsuppgifter. Detta är särskilt allvarligt när det gäller arbetsuppgifter som enligt svensk
lagstiftning ska fullgöras inom en viss tid.
Det är bra att ett arbete pågår på förvaltningen för att exempelvis ändra fördelningen av ärenden
till olika avdelningar och att en viss avlastning erbjuds. Vi ser dock med stor oro på hur detta
ska fungera i längden och inte bara hanteras genom tillfälliga insatser. I grund och botten måste
förvaltningens organisation, arbetsbelastning och arbetsmiljö vara rimlig. Inte minst finns det
skäl att vara bekymrad med tanke på utvecklingen i staden där antalet orosanmälningar blir allt
fler.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Anna Adell (M)

Joacim Ahlqvist (C)

Med instämmande av:
Claes Holmerup (M)
Lars Eriksson (C)

Bertil Lindberg (M)

