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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-10-08 kl. 09:00-11:10

Plats

Kungsgatan 13, rum 5130

Beslutande ledamöter

Sedat Arif (S) (Ordförande)
Joel Laguna Ascacivar (L) (Vice ordförande)
Helena Nanne (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Ann-Marie Hansson (S) (Deltagande på Teams)
Pernilla Hagen (S)
Joacim Ahlqvist (C)

Övriga närvarande

Britt-Marie Pettersson (Förvaltningsdirektör)
Rebecka Kärrholm (Enhetschef)
Arjana Nikqi (Nämndsekreterare)
Marcus Eriksson (Avdelningschef)

Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen

2020-10-14
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Granskning av arbetsmarknadsinsatser SR-2018-71

ASN-2019-18361
Sammanfattning

PwC har under 2018 genomfört en granskning av Malmö stads arbetsmarknadsinsatser på
uppdrag av stadsrevisionen. Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen,
arbetsmarknads- och socialnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
säkerställer att det finns en ändamålsenlig styrning och ledning, samverkan och uppföljning
av de kommunala arbetsmarknadsinsaterna. Granskningen har även innefattat en uppföljning
av slutsatserna i granskningsrapporten ”Ungdomsarbetslösheten och arbetsmarknadsinsatser”
som genomfördes av stadsrevisionen år 2016.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har i ett yttrande 2019-02-22 (ASN-2018-22109-6)
redovisat vilka åtgärder som nämnden planerade att genomföra med anledning av
revisorskollegiets granskning samt en tidsplanering för genomförande. I ett yttrande 2019-0930 (ASN-2018-22109-13) har nämnden redovisat vilka åtgärder som vidtagits samt vilken
effekt dessa haft i verksamheten.
Eftersom det i yttrandet som lämnades i september 2019 framhölls att det då var tidigt att
uttala sig om effekter som vidtagna åtgärder hade medfört önskar revisorskollegiet att
arbetsmarknads- och socialnämnden i ett uppföljande yttrande redovisar en lägesbeskrivning.
I tjänsteskrivelsen redogörs för granskningens rekommendationer som berör
arbetsmarknads- och socialnämnden. En aktuell lägesbeskrivning görs av vidtagna åtgärder
med anledning av granskningen och vilka effekter dess har medfört.
Beslut

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott föreslår arbetsmarknads- och
socialnämnden besluta
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende uppföljning av
vidtagna åtgärder och effekten av dessa efter stadsrevisionens granskning av
arbetsmarknadsinsatser i Malmö stad, enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till revisorskollegiet.
Beslutsunderlag
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