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Uppföljning av fördjupad granskning
På uppdrag av Stadsrevisionen genomförde PwC under 2017 en fördjupad granskning av
beaktandet av barnperspektiv i handläggningen av bistånd. Vid granskningen identifierades
ett antal utvecklingsområden. Kommunstyrelsen har i sitt yttrande (diarienummer STK2017-1574) redogjort för vidtagna och planerade åtgärder.
Stadsrevisionen genomför nu en uppföljning av kommunstyrelsens arbete med de
utvecklingsområden som identifierades. Med anledning av uppföljningen begär
stadsrevisionen en redovisning av vilka åtgärder som har vidtagits och vilken effekt dessa
åtgärder har haft.
Stadskontoret ska senast den 15 februari 2019 skicka in sitt svar till stadsrevisionen. Svaret
skickas till linda.gustavsson2@malmo.se.
Nedan finns en sammanfattning av de utvecklingsområden som gjordes i granskningen och
en sammanfattning av kommunstyrelsens yttrande. Till sist finns en mall som vi önskar att
ni använder när ni svarar oss.
Utvecklingsområden i granskningen
-

Granskningen visade att det ur flera aspekter fanns en tydlig prioritering av barn och unga
men att styrningen kring barnperspektivet inte fått genomslag i den granskade
verksamheten. I granskningen framgick att det fanns en ”Utvecklingsplan för arbetet med
barnets rättigheter i Malmö stad” men planering för implementering och förverkligande
av innehållet i planen var inte klar. Givet den höga ambitionsnivån i utvecklingsplanen
rekommenderades ett arbete med delmål och löpande uppföljning av hur arbetet
fortskrider i de olika nämnderna.

-

Granskningen visade att en mer tydlig och utvecklad uppföljning behövs för att fånga hur
barnperspektivet beaktas i den kommunala organisationens olika delar, inklusive
myndighetsutövningen. Granskningen visade att den samlade analysen utifrån ett
helhetsperspektiv ännu saknades men att det fanns en sådan ambition genom
utvecklingsplanen.
Kommunstyrelsens yttrande
Av yttrandet framgick att kommunstyrelsen delade bedömningen om vad som framkommit
i rapporten om att delmål och löpande uppföljning av hur arbetet fortskrider i nämnderna
behövs. Av yttrandet framgick vidare att kommunstyrelsen inom ramen för uppsiktsplikten
avsåg att följa upp hur barnperspektivet tillgodoses inom myndighetsutövningen med
beaktande av bland annat barnrättsperspektivet.
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Mall för redovisning till stadsrevisionen. Svara på frågorna för varje
utvecklingsområde.
Hur stödjer kommunstyrelsen arbetet med att förankra barnperspektivet i
handläggningen av bistånd?
-

Redovisa vilka åtgärder som genomförts

-

Redovisa vilka effekter åtgärderna har haft

-

Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras

Hur följer kommunstyrelsen upp att barnperspektivet beaktas i handläggningen av
bistånd?
-

Redovisa vilka åtgärder som genomförts

-

Redovisa vilka effekter åtgärderna har haft

-

Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras

