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SR-2018-45
Malmö stadsrevision har granskat om arbetsmarknads- och socialnämnden säkerställer att
det finns en ändamålsenlig uppföljning – i synnerhet på aggregerad nivå - av familjehemsplacerade barn i syfte att skapa förutsättningar för en familjehemsvård av god kvalitet.
Arbetsmarknads- och socialnämnden är en ny nämnd sedan 170501.
Den sammanfattande bedömningen är att arbetsmarknads- och socialnämnden inte säkerställer att det finns en ändamålsenlig uppföljning på aggregerad nivå av familjehemsplacerade
barn som skapar förutsättningar för en familjehemsvård av god kvalitet. Bedömningen
baseras på att nämnden beträffande familjehemsvården genomför aggregerad uppföljning
enbart för nyplacerade barn resp. barn som är föremål för sammanbrott, delvis har ett
system för egenkontroll och delvis genomfört riskanalys.
Av rapporten framgår ett antal bedömningar och rekommendationer riktade till arbetsmarknads- och socialnämnden:
▪ Den aggregerade uppföljningen av familjehemsverksamheten bör kompletteras med
uppgifter om de familjehemsplacerade barn – flertalet – som varken är nyplacerade
eller föremål för sammanbrott, bl.a. beträffande måluppfyllelse i skolan.
▪ Egenkontrollen behöver systematiseras bättre med avseende på organisation/samordning, innehåll och hur den dokumenteras/rapporteras.
▪ Barnenkäter bör genomföras inom familjehemsvården. Enkätresultaten bör redovisas
på aggregerad nivå i arbetsmarknads- och socialnämnden.
▪ Uppgifter om kostnader för konsulentstödda verksamheter bör särredovisas.
Revisorskollegiet är kritiskt till att 73 barn stod i kö till Skolfam 180731, vilket är fler än
de 59 barn som var inskrivna. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade 171128 att
samtliga barn som uppfyller kriterierna inom metoden ska få ta del av bedömning och
stödinsatser från Skolfam.
Revisorskollegiet behandlade bifogad rapport vid sammanträdet 2018-09-26 och beslutade att översända rapporten till arbetsmarknads- och socialnämnden för yttrande samt till
kommunstyrelsen för kännedom.
Yttrandet ska ge svar på vilka åtgärder arbetsmarknads- och socialnämnden avser att vidta
med anledning av de synpunkter, förbättringsområden och rekommendationer som redovisas i rapporten. Det ska även framgå när åtgärderna senast ska vara genomförda.
Yttrande ska vara revisorskollegiet tillhanda senast 2018-10-29 till epost-adressen registrera.stadsrevisionen@malmo.se med kopia till revisionskontorets handläggare richard.magnusson@malmo.se.

2(

2018-09-26

Sten Dahlvid
Ordförande

Ann-Mari Ek
Revisionsdirektör

