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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-03-11 kl. 09:01-10:07

Plats

Kungsgatan 13 / Teams

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

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

Övriga närvarande

Rebecca Setterberg (Nämndsekreterare)
Daniel Mattsson (Nämndsekreterare)
Britt-Marie Pettersson (Förvaltningsdirektör)
Rebecca Bichis (Avdelningschef)
Rebecka Kärrholm (Enhetschef)
Sara Kleijsen Åhlander (Avdelningschef)

Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen

2021-03-18

Protokollet omfattar
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Missiv - Granskning av barn som far illa, SR-2020-22

ASN-2020-16077
Sammanfattning

Stadsrevisionen har under 2020 granskat arbetsmarknads- och socialförvaltningens arbete
med barn som far illa eller riskerar att fara illa. Granskningen har resulterat i ett antal
rekommendationer kring bland annat att säkerställa att förvaltningens kärnprocesser och
styrdokument ger ett ändamålsenligt stöd, att arbetet med barnavårdsutredningar och
uppföljning av insatser sker med tillräckligt hög kvalitet, och att arbetet med
jourhemsplaceringar förbättras.
Vidare bör en tillräcklig verksamhetsuppföljning och enhetlig avvikelserapportering
säkerställas. Förvaltningen välkomnar revisionens synpunkter som till största del redan ingår i
pågående förbättringsarbeten.
I ärendet redogörs för planerade och pågående åtgärder, tidplan, förväntade effekter samt
vem eller vilka som är ansvariga.
Beslut

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende Fördjupad granskning
Barn som far illa enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till revisorskollegiet.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med en
uppföljning i januari 2022 i enlighet med revisionens beslut.
Beslutsunderlag







G- tjänsteskrivelse Revisionens granskning av barn som far illa
Förslag till yttrande Revisionens granskning av barn som far illa
Fördjupad granskning - barn som far illa, SR-2020-22
Missiv - Granskning av barn som far illa, SR-2020-22
Bilaga - yttrande till revisorskollegiet - granskning av barn som far illa SR-2020-22

