
Granskningen ingår i revisionsplanen för år 2018 

Revisorerna i Huddinge kommun informerar 

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den 

verksamhet som bedrivs i kommunen samt pröva ansvarstagandet. 

 

Granskning av kommunens förebyggande arbete avseende 

psykisk ohälsa hos barn och unga 
 

Granskningens inriktning 
KPMG har av Huddinge kommuns revisorer 

fått i uppdrag att granska kommunens 

förebyggande arbete avseende psykisk ohälsa 

hos barn och ungdomar. Uppdraget ingår i 

revisionsplanen för år 2018.  

 

Enligt Socialstyrelsens statistik ökar andelen 

barn och unga med psykiska besvär i Sverige. 

Denna utveckling kan leda till ökad 

problematik för individer och samhället. Med 

förebyggande arbete kommer både mänskliga 

och ekonomiska vinster att uppnås. 

Det övergripande syftet med granskningen var 

att undersöka om kommunen har samordnat 

arbetet med barn och ungas psykiska ohälsa på 

ett ändamålsenligt sätt och om det faktiska 

arbetet kan förväntas leda till önskade resultat. 

 

Iakttagelser och slutsatser 
Utifrån vår granskning gör vi bedömningen att 

kommunen arbetar aktivt och medvetet för att 

påverkan den psykiska hälsan hos barn och 

unga genom olika aktiviteter. För att arbetet 

ska utvecklas krävs det att kommunen 

formulerar sin ambition gällande barn och 

ungas psykiska hälsa.  

Vi bedömer att kommunen delvis saknar 

kunskaper om vad som orsakar psykisk ohälsa 

hos barn och unga. Även kunskapsläget 

gällande olika insatsers påverkan på barn och 

unga psykiska hälsa kan stärkas. Vi bedömer 

att kommunen på övergripande nivå har 

tillgång till relevanta uppföljningsdata om 

psykisk hälsa för barn och ungdomar. 

Rekommendationer 
Mot bakgrund av vår granskning 

rekommenderar vi att: 

 Kommunstyrelsen formulerar 

kommunens ambition när det gäller att 

stärka den psykiska hälsan hos barn 

och unga. 

 Kommunstyrelsen utser en samordnare 

på kommunövergripande nivå för 

samordning av arbetet med att stärka 

den psykiska hälsan hos barn och 

unga. 

 Utbildningsnämnderna vidtar åtgärder 

för att säkerställa att 

informationsöverföring mellan olika 

stadier i skolsystemet kan ske för 

elever som har behov av detta. 

 

Revisionens skrivelse har överlämnats till 

Kommunstyrelsen, 2018-08-13, för yttrande 

tillsammans med KPMGs rapport. 

För ytterligare information, kontakta 

revisionens ordförande Svante Axelsson tel. 

070–623 64 59 

 


