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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-05-25 kl. 09:00-12:35

Plats

Hörsalen och mötesrum 5130; Kungsgatan 13

Beslutande ledamöter

Sedat Arif (S) (Ordförande)
Joel Laguna Ascacivar (L) (Vice ordförande)
Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande)
Ann-Marie Hansson (S) (Deltagande på Teams)
Nils Anders Nilsson (S)
Pernilla Hagen (S)
Janne Grönholm (MP)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M)
Joacim Ahlqvist (C)
Magnus Olsson (SD)
Simon Enqvist (SD)
Emma-Lina Johansson (V) ersätter Mats Högelius (V)
Anna Maria Christina Adell (M) (Deltagande på Teams) ersätter Farishta
Sulaiman (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Klaus Peter Nilsson (S)
Vanja Andersson (S) (Deltagande på Teams)
William Spegel (S)
Mira Markovinovic (S) (Deltagande på Teams)
Ulla Herbert (L) (Deltagande på Teams)
Louise Arndt (MP)
Claes Holmerup (M)
Bertil Lindberg (M) (Deltagande på Teams)
Lars Eriksson (C)
Linus Nilsson (SD) (Deltagande på Teams)

Övriga närvarande

Britt-Marie Pettersson (förvaltningsdirektör)
Katarina Lindeberg (avdelningschef)
Arjana Nikqi (nämndsekreterare)
Agnes Löfgren (nämndsekreterare)
Pavlina Ekdahl (nämndsekreterare)

Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen

2020-06-01

Protokollet omfattar

§155

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Arjana Nikqi
Ordförande

...........................................

…………………………………

Sedat Arif
Justerande

...........................................

Helena Nanne
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Uppföljning av familjehemsvård i Malmö stad 2019

ASN-2019-18168
Sammanfattning

Aktuell rapport utgör uppföljning av den familjehemsvård som arbetsmarknads- och
socialförvaltningen i Malmö stad bedrivit under 2019. Uppföljningen avser samtliga barn och
unga som blivit eller varit placerade i familjehem under året med särskild fokus på deras hälsa
och skolgång. Uppföljningarna är en del i förvaltningens systematiska kvalitetsarbete och
syftar till att ge ett underlag för metod- och kvalitetsutveckling inom familjehemsvården.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 200514 § 115.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner rapporten Familjehemsvård 2019
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 2021 återkomma med en uppföljning av familjehemsvården för 2020.
4.Arbetsmarknads- och socialnämnden översänder rapporten Familjehemsvård 2019 till
kommunstyrelsen utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt
Reservationer och särskilda yttranden
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Anna Adell (M) och Joacim Ahlqvist (C) avser
inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Janne Grönholm (MP) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag





§115 Uppföljning av familjehemsvård i Malmö stad 2019
G-Tjänsteskrivelse Uppföljning av familjehemsvård i Malmö stad 2019
Rapport uppföljning av familjehemsvård i Malmö stad 2019
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-05-25
Ärende: Uppföljning av familjehemsvård i Malmö stad 2019
ASN-2019-18168
Uppföljning av familjehemsvård i Malmö stad är en oroväckande läsning. Barn som växer upp
under sådana förhållanden att familjehemsplacering är aktuellt är helt utlämnade till att
socialtjänstens verksamhet fungerar utifrån de krav som svensk lagstiftning ställer. Barn som
av olika skäl inte kan fortsätta växa upp hos sina biologiska föräldrar har rätt till samhällets
samlade stöd och resurser för att kunna bo i ett tryggt hem och få goda förutsättningar för resten
av livet.
Barn som placeras i familjehem tenderar att ha sämre hälsa, såväl fysisk som psykisk, än barn
som inte placeras i familjehem. Därför är uppföljningen av placerade barns hälsa av stor vikt,
för att kunna upptäcka, förebygga och behandla fysisk eller psykisk ohälsa.
Hälsoundersökningar borde vara en självklarhet, men så är uppenbarligen inte fallet. Så mycket
som en fjärdedel av de familjehemsplacerade barnen har inte genomgått en hälsoundersökning.
Det är särskilt bekymmersamt att det är en stor skillnad mellan pojkar och flickor, där
hälsoundersökningar genomförs i lägre utsträckning för familjehemsplacerade flickor.
Skolgången är avgörande för alla barn. För barn som växer upp i familjehem är skolgången en
enormt viktig skyddsfaktor och ofta en förutsättning för att familjehemsplaceringen ska fungera
och hålla över tid. Måluppfyllelsen i skolan för dessa barn är relativt låg och behovet av
kompensatoriska insatser stort. Därför är det ett stort misslyckande att så lite som hälften av
barnen har tillgång till Skolfam, när ambitionen är att alla familjehemsplacerade barn ska kunna
ta del av verksamheten. Av de som får tillgång till Skolfam är det dessutom en stor andel av
dessa som påbörjar insatsen genom Skolfam sent på grund av långa väntetider.
Avslutningsvis är det ytterst allvarligt att det är så svårt att rekrytera familjehem. Under 2019
väntade 70 barn i jourhem på en stadigvarande placering i familjehem. Det försätter barn i en
fruktansvärd situation, där utgångsläget redan är svårt, som riskerar att påverka barnen livet ut.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Anna Adell (M)

Joacim Ahlqvist (C)

Med instämmande av:
Claes Holmerup (M)
Lars Eriksson (C)

Bertil Lindberg (M)
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknad och Socialnämnden, 2020-05-25
Uppföljning av familjehemsvård
Diarienr: ASN-2019-18168
Barn som lever i familjehem är en sårbar grupp som samhället måste göra allt för att
stödja. Vi är väldigt glada för att sammanbrotten i familjehemmen har minskat. Att
ständigt byta hem kan ha stora konsekvenser för barnets psykiska hälsa. Vi är också
nöjda att vårt krav i budgetförhandlingarna om att alla placerade barn ska få tillgång till
Skolfam nu håller på att bli verklighet. Det är tydligt att barnens skolsituation förbättras
när de får tillgång till Skolfam.
Tyvärr visar rapporten också att över 70 barn väntar på placering från jourhem till ett
familjehem. Det visar på det stora behovet av bra familjehem. Vi noterar också att färre
flickor än pojkar har fått genomgå hälsoundersökningar. Det är viktigt att förvaltningen
undersöker orsaken till skillnaden.

För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Janne Grönholm (MP), ledamot i arbetsmarknad och socialnämnden
Med instämmande av
_____________________________
Louise Arndt (MP), ersättare i arbetsmarknad och socialnämnden
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