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Plats och tid Årydssalen, klockan 14:30–16:45    

Beslutande: Jan-Åke Berg Ordförande (S) 
Ulla Birgersson Ledamot (M) 
Sofie Dahlqvist Vice ordf (S) 
Ingrid Hagberg-Hake Ledamot (S) 
Liz Wennerberg Ledamot (MP) 
Anna Wihlstrand Ledamot (SD) 
Ulla Sandgren Ledamot (S) 

  

Närvarande 
ersättare: 

  
Ulla Olofsson (M) 
Roland Ohlsson (S) 
Gudrun Johansson (SD) 
Bodil Frigren Ericsson (L) t.o.m. § 105 

Övriga: Thomas Svensson, förvaltningschef   
Erik Bergman, nämndsekreterare  
Jacob Ljunggren, Ensolution AB § 103  

Utses att justera: Ingrid Hagberg Hake  

Paragrafer: §§ 101–112  

Justeringsdatum:  2018-02-27 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Erik Bergman  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Jan-Åke Berg  
   
Justerande ……………………………………………………  
 Ingrid Hagberg Hake  
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Anslag/Bevis 
 
Organ: Nämnden för 

arbete och 
välfärd 

  

Sammanträdesdatum: 2018-02-22   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2018-02-27 Datum då anslaget 
tas ner:  

2018-03-20 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 § 107 Granskning av arbetet med oroanmälningar och uppföljning av placerade barn 
2017/4214  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att anta yttrandet som svar till revisionen 
 
Sammanfattning 
 
Ernst & Young (EY) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Karlshamns 
kommun granskat arbetet kring orosanmälningar. Revisionen har påpekat fyra saker som 
nämnden besvarat.  
 

- Särskild utsedd socialsekreterare för familjehemsplacerade barn. 
 
Arbetet med barnavården är uppdelat på en utredningsgrupp och en familjehemsgrupp. 
Utredningsgruppen utreder barnets situation, tar fram ett förslag till beslut och placerar 
barnet i exempelvis familjehem. Utredningsgruppen har kvar ärendet till beslut tas i alla 
instanser. Utredande socialsekreterare har kontakt med barnet. När ärendet överlämnas 
till familjehemsgruppen utses en särskild socialsekreterare som endast har kontakt med 
barnet. En annan socialsekreterare håller kontakten med familjehemmet. 
 

- Bättre systematik avseende uppföljning av placerade barn. 
 
Det finns behov av en total genomlysning av det sociala barnavårdsarbetet. Det märks 
bland annat i kostnadsutvecklingen inom barn och familj. 
 

- Information till förskolor och skolor avseende anmälningsskyldigheten 
 
Det pågår ett arbete med att revidera rutinerna avseende förskolor och skolor kring 
anmälningsplikten. En arbetsgrupp med representanter från nämnden och 
verksamhetschefer från förskola och skola ingår i arbetsgruppen. Under våren år 2018 
förväntas att rutinerna är klara samt att gemensam information lämnas till berörda chefer 
inom utbildningsförvaltningen därefter. 
 

- Uppföljning och analys av anmälningsfrekvensen 
 
Det är fullt möjligt att följa upp anmälningsfrekvensen från förskola och skola i vårt 
nuvarande system. Avstämningar och analyser bör göras gemensamt med 
utbildningsförvaltningen, till exempel två gånger per år. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2018-02-22 
Missiv Granskning av arbetet med oroanmälningar och uppföljning av placerade barn 
Rapport Karlshamn orosanmälningar 
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Beslutet skickas till 
 
Revisionen 
 
 
 


