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Bilaga – Yttrande till revisorskollegiet

Granskning av Barn som far illa
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Revisorskollegiet har beslutat att skicka över rapport och missiv i granskning av Barn som far illa
för yttrande till arbetsmarknads- och socialnämnden.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om arbetsmarknads- och socialnämnden har en
tillräcklig styrning och uppföljning samt ett fungerande arbete med orosanmälningar,
barnavårdsutredningar och uppföljning av insatser för barn som far illa, eller riskerar att fara
illa.
Den sammanvägda bedömningen är att nämnden inte har en helt tillräcklig styrning och
uppföljning av verksamheten. Vidare är bedömningen att det i huvudsak finns ett fungerande
arbete med orosanmälningar. Gällande barnavårdsutredningar och uppföljning av insatser är
bedömningen att arbetet inte är helt fungerande, då det finns brister avseende efterlevnad av
lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Ett första yttrande ska vara revisorskollegiet tillhanda senast 2021-03-31. Ett uppföljande
yttrande ska vara revisorskollegiet tillhanda senast 2022-01-31. Yttrandena lämnas i Platinamallen, men ska redovisas enligt nedanstående struktur.

Första yttrande till revisorskollegiet
I det första yttrandet ska arbetsmarknads- och socialnämnden ge ett sammanfattande yttrande
utifrån granskningens slutsats och de bedömningar som redovisas i granskningen.
Arbetsmarknads- och socialnämnden ska även redovisa vilka åtgärder som planeras att
genomföras, deras förväntade effekt och när de senast ska vara genomförda. Redovisningen
ska göras separat för varje rekommendation.


Bedömningen är att det i huvudsak finns en tillräcklig styrning i form av processer och
rutiner, men att dessa bör förtydligas och kompletteras i vissa delar. Nämnden
rekommenderas att:
-



Färdigställa den pågående översynen av områdesspecifika styrdokument samt, där
det är möjligt, förtydliga och komplettera de förvaltningsövergripande
styrdokumenten i delar där de inte ger tillräckligt stöd.

Bedömningen är att det i huvudsak finns ett fungerande arbete med bedömning av
orosanmälningar, men att det finns variationer avseende arbetets kvalitet och barns
delaktighet. Nämnden rekommenderas att:
-

Säkerställa att barnsamtal sker vid förhandsbedömning om det är lämpligt utifrån
barnets ålder och mognad, även vid hög arbetsbelastning och vid mindre allvarliga
uppgifter i anmälan.
Analysera skillnaderna mellan andel inledda utredningar i socialtjänstområdena för
att säkerställa att det sker en likvärdig bedömning av orosanmälningar i staden.



Bedömningen är att det inte finns ett helt fungerade arbete med barnavårdsutredningar
och uppföljning av insatser, då det finns brister avseende efterlevnad av lagar och
föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden rekommenderas att:
-



Bedömningen är att det i huvudsak finns en fungerade samverkan inom förvaltningen
och med viktiga externa aktörer, men att samverkan på individnivå behöver förbättras
med funktionsstödsnämnden och med vissa verksamheter inom Region Skåne.
Nämnden rekommenderas att:
-



Säkerställa att placeringstiden i jourhem inte överstiger sex månader, om det inte
finns särskilda skäl.
Säkerställa att barnavårdsutredningar och uppföljning av insatser sker enligt
bestämmelser och styrdokument samt med tillräcklig kvalitet.
Säkerställa att samtliga barnavårdsutredningar avslutas inom lagstadgad tid.
Säkerställa att barnsamtal sker i tillräcklig omfattning vid utredning och uppföljning
av insatser, utifrån barnets ålder och mognad.
Säkerställa att samtliga socialsekreterare som arbetar med utredning och uppföljning
av insatser inom barn och unga känner till och använder utbudet av interna insatser
i staden.

Tydliggöra och förbättra samverkan i individärenden med funktionsstödsnämnden
och med Region Skåne avseende barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) samt med
Barnkliniken gällande väntetider för hälsoundersökning i samband med placering.

Bedömningen är att uppföljning av verksamheten inte är helt tillräcklig. Nämnden följer
upp verksamheten och åtgärder sätts in vid konstaterade brister. Nämnden bör dock
säkerställa att vidtagna åtgärder ger avsedd effekt samt i större omfattning följa upp
kvaliteten i arbetet. Nämnden rekommenderas att:
-

Säkerställa att det sker en tillräcklig uppföljning av verksamheten. I detta ingår att i
större omfattning följa upp verksamhetens kvalitet samt säkerställa att vidtagna
åtgärder ger avsedd effekt.
Säkerställa att samtliga avvikelser inom myndighetsutövning barn och unga
rapporteras.

Uppföljande yttrande till revisorskollegiet
I det uppföljande yttrandet ska arbetsmarknads- och socialnämnden ge ett sammanfattande
yttrande utifrån granskningens slutsats och de bedömningar som redovisas i granskningen.
Arbetsmarknads- och socialnämnden ska även redovisa vilka åtgärder nämnden har
genomfört under 2021 och redogöra för vilken effekt dessa haft i verksamheten.
Redovisningen ska göras separat för varje rekommendation.
Det uppföljande yttrandet ska redovisas på samma sätt som det första yttrandet.

