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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-01-30 kl. 13:00-16:02

Plats

Kungsgatan 13, Hörsalen

Beslutande ledamöter

Sedat Arif (S) (Ordförande)
Joel Laguna Ascacivar (L) (Vice ordförande)
Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande)
Ann-Marie Hansson (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Pernilla Hagen (S)
Janne Grönholm (MP)
Mats Högelius (V)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M)
Farishta Sulaiman (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Nima Gholam Ali Pour (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Klaus Peter Nilsson (S)
Vanja Andersson (S)
William Spegel (S)
Mira Markovinovic (S)
Ulla Herbert (L)
Måns Berger (MP)
Anna Maria Christina Adell (M)
Claes Holmerup (M)
Bertil Lindberg (M)
Lars Eriksson (C)
Simon Enqvist (SD)
Thore Jeppsson (SD)

Övriga närvarande

Britt-Marie Pettersson (förvaltningsdirektör)
Katarina Lindeberg (avdelningschef)
Sara Kleijsen Åhlander (avdelningschef)
Mattias Fyhr (nämndsekreterare)
Monika Laurell (nämndsekreterare)
Alice Berg (nämndsekreterare)
Annika Skantz (sekreterare)
Personalföreträdare (TCO)

Utses att justera

Helena Nanne
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Ordförande
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Justerande
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Justeringen

2019-02-06

Protokollet omfattar

§42
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42

Uppföljning av intern kontroll 2018

ASN-2018-20522
Sammanfattning

I januari 2018 antog arbetsmarknads- och socialnämnden en intern kontrollplan för 2018.
Planen innehöll årets granskningar och direktåtgärder. Arbetsmarknads- och
socialförvaltningen har följt upp planen och sammanställt resultatet av årets granskningar och
direktåtgärder.
I samband med årsuppföljningen har den årliga översynen av nämndens Regler och anvisningar
för arbetet med intern kontroll genomförts. Förvaltningen har bedömt nämndens regler och
anvisningar som ändamålsenliga och inga förändringar föreslås.
Kommunstyrelsen har beslutat om kommungemensamma kriterier för årlig utvärdering av
nämndernas interna kontroll. I ärendet finns arbetsmarknads- och socialnämndens
utvärdering för 2018 bilagd.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 20190117 § 9.

Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner uppföljning av intern kontrollplan 2018.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner självskattning av intern kontroll 2018 för
arbetsmarknads- och socialnämnden.
Särskilda yttranden

Nima Gholam Ali Pour (SD) och Magnus Olsson (SD) avser inkomma med ett gemensamt
särskilt yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag






§9 Uppföljning av intern kontroll 2018
G-Tjänsteskrivelse Uppföljning av intern kontroll 2018
Bilaga - Självskattning intern kontroll 2018 (Arbetsmarknads- och socialnämnden)
Uppföljning av intern kontrollplan 2018 (Arbetsmarknads- och socialnämnden)
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-01-30
Ärende: ASN-2018-20522
Uppföljning av intern kontroll 2018
I uppföljning av intern kontrollplan så kan man notera allvarliga brister i verksamheten. Bland annat
hade 27 procent av barnavårdsutredningarna överskridit den lagstadgade fyra-månaders gränsen.
Samtidigt hade 25 procent av barnavårdsutredningarna både överskridit fyra-månaders gränsen
medan beslut om förlängning inte tagits. Det är uppenbart att i detta område krävs det stora
förbättringar för att skapa rättssäkerhet för de kommuninvånare som berörs.
I ännu en granskning så visar det sig att i 33 procent av de granskade ärendena har kontroll av
folkbokföringsuppgifter inte dokumenterats vid beslut om ekonomiskt bistånd. Dokumentering av
folkbokföringsuppgifter är viktig för att upptäcka oegentligheter och förebygga välfärdsbrott samt
upptäcka olika former av problematik omkring de sociala problem som präglar Malmö. Dessutom
signalerar sådan dokumentering skillnaden mellan en myndighet och en välgörenhetsorganisation.
Granskningen om otillåten påverkan på tjänstepersoner är rätt allvarlig. I en webbenkät som gått ut till
samtliga chefer i mitten av augusti 2018 visar resultatet att 43 procent av de svarande cheferna hade
varit utsatta för hot och trakasserier under de senaste två åren. Sverigedemokraterna anser att det är
av yttersta vikt att nämnden följer upp denna problematik.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

_____________________________
Simon Enqvist (SD)

____________________________
Thore Jeppsson (SD)

