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Beslutande ledamöter
Sedat Arif (S) (Ordförande)
Ann-Marie Hansson (S) ersätter Joel Laguna Ascacivar (L) (Vice ordförande)
Joacim Ahlqvist (C) ersätter Helena Nanne (M)
Ej tjänstgörande ersättare
Pernilla Hagen (S)
Övriga närvarande
Rebecca Setterberg (Nämndsekreterare)
Sara Kleijsen Åhlander (Avdelningschef)
Daniel Mattsson (Enhetschef)
Rebecka Kärrholm (Enhetschef)
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§

121

Uppföljning barn och unga i samhällsvård 2021

ASN-20225682
Sammanfattning
Aktuell rapport avser uppföljning av de barn som varit placerade i dygnsvård i familjehem,
jourhem, på institutioner samt i stödboende för ungdomar 16–20 år av arbetsmarknadsoch socialförvaltningen i Malmö stad under 2021.
Uppföljningarna är en del i förvaltningens systematiska kvalitetsarbete och syftar till att ge
ett underlag för verksamhetsutveckling utifrån en samlad bild av förvaltningens arbete
avseende av barn och unga i samhällsvård.
Utvecklingen vad gäller barn och unga i samhällsvård 2021 är i stort sett oförändrad
jämfört med föregående år. Antalet barn som är placerade i familjehem har ökat medan
institutionsplaceringarna har minskat något.
Förvaltningen har genomfört två piloter avseende aggregerad verksamhetsuppföljning av
jourhems- och institutionsplaceringar. Detta utvecklingsarbete fortsätter 2022 i syfte att ta
fram bättre kunskapsunderlag. Det ska utgöra ett stöd för det fortsatta förbättrings- och
utvecklingsarbetet inom området barn och unga i samhällsvård.
Beslut
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott föreslår arbetsmarknads- och
socialnämnden besluta
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner rapporten Uppföljning av barn och
unga i samhällsvård 2021.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt arbetsmarknads- och
socialförvaltningen att särskilt beakta identifierade utvecklingsområden.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt arbetsmarknads- och
socialförvaltningen att under 2023 återkomma med en uppföljning av barn och unga i
samhällsvård 2022.
4. Arbetsmarknads- och socialnämnden översänder rapporten Uppföljning av barn och
unga i samhällsvård 2021 till kommunstyrelsen utifrån kommunstyrelsens
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. Ordförande finner att arbetsutskottet
bifaller föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Avdelningschef Carina Opasiak
Avdelningschef Anna von Reis
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Beslutsunderlag
•
G-Tjänsteskrivelse ASN 220524 Rapport om uppföljning barn och unga
samhällsvård 2021
•
Barn och unga i samhällsvård 2021

