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Remiss - Revisionsrapport: granskning av kommunens
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unga
Grundskolenämndens beslut
Grundskolenämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar
tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till kommunstyrelsen
Sammanfattning
De förtroendevalda revisorerna i Huddinge kommun har genomfört en granskning av
kommunens förebyggande arbete på område psykisk ohälsa hos barn och unga.
Resultaten från granskningen visar sammanfattningsvis på att kommunen bedriver en
stor mängd aktiviteter som revisorerna menar rimligtvis bör ha en påverkan på den
psykiska hälsan hos barn och unga. I syfte att öka fokus på denna fråga föreslås dock
att kommunen formulerar en ambition för arbetet, att kommunen utser en
övergripande samordnare på området, och att utbildningsnämnderna vidtar åtgärder
för att stärka informationsöverföringen mellan olika stadier i skolsystemet.
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Förslag till beslut

Grundskolenämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar
tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till kommunstyrelsen

Sammanfattning

De förtroendevalda revisorerna i Huddinge kommun har genomfört en granskning
av kommunens förebyggande arbete på område psykisk ohälsa hos barn och unga.
Resultaten från granskningen visar sammanfattningsvis på att kommunen bedriver
en stor mängd aktiviteter som revisorerna menar rimligtvis bör ha en påverkan på
den psykiska hälsan hos barn och unga. I syfte att öka fokus på denna fråga
föreslås dock att kommunen formulerar en ambition för arbetet, att kommunen
utser en övergripande samordnare på området, och att utbildningsnämnderna
vidtar åtgärder för att stärka informationsöverföringen mellan olika stadier i
skolsystemet.

Beskrivning av ärendet

Huddinge kommun har gett en extern revisionsfirma i uppdrag att granska
kommunens förbyggande arbete med psykisk ohälsa hos barn- och unga.
Granskningen syftar till att undersöka om kommunen bedriver ett samordnat
arbete på ett ändamålsenligt sätt och om det faktiska arbetet kan förväntas leda till
önskade resultat. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018.
Sammanfattningsvis konstateras att de finns en stor medvetenhet bland ansvariga
politiker och tjänstemän i Huddinge kommun om att den psykiska ohälsan har
försämrats bland barn och unga. I linje med detta pågår en stor mängd aktiviteter i
kommunen och hos kommunens samverkansparter vilka redogörs för i
granskningen. Revisorerna menar att dessa rimligen har en påverkan på den
psykiska hälsan hos barn och unga. Samtidigt är detta ett komplext område där
kunskaper om orsakerna till varför barn och ungas hälsa tycks försämras, delvis
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saknas. Vidare framförs att kunskapsläget kan stärkas när det gäller vilken verkan
olika insatser får.
Som insatser för att förstärka fokus på området föreslås att kommunen överväger
tillsättande av en samordnare på kommunnivå för arbetet med att öka den
psykiska hälsan hos barn och unga. Revisorerna menar att detta ytterligare
möjliggör satsningar på tidiga insatser, i enlighet med Huddinge kommuns
gällande prioritering. Därutöver kan denne presentera en samlad bild av tillgång
och tillgänglighet till alla olika mottagningsverksamheter som erbjuds unga i
kommunen. Revisorerna lyfter även fram en förbättrad informationsöverföring
mellan olika stadier i skolsystemet som ett viktigt utvecklingsområde. Man menar
att de s.k. inbyggda legala begränsningarna i sig inte utgör hinder om
vårdnadshavare stödjer informationsöverföringen.
Kompetensförsörjning lyfts fram även det fram som ett utvecklingsområde. Det
påtalas att bristande personalkontinuitet försvårar för bl.a. grundskolan att
säkerställa att barn i behov av särskilt stöd tidigt uppmärksammas.

Förvaltningens synpunkter

Barn- och utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till att en granskning av det
förebyggande arbetet för psykisk ohälsa hos barn och unga har genomförts.
Förvaltningen välkomnar också ett fortsatt fokus på denna viktiga fråga men har
svårt att bedöma vilka konsekvenser de föreslagna rekommendationerna;
formulerandet av en ambition och samordnare för arbetet, får för grundskolans
verksamhet.
Förvaltningen delar inte bedömningen att hanteringen av kunskapsöverföring
mellan de olika skolformerna är bristande. I övergången mellan förskola och
förskoleklass krävs, i enlighet med Offentlighet- och sekretesslagen, samtycke för
att överföring av information kring barnet ska ske. I lagens kap 10 § 1 anges
att ”Sekretess gäller i förskolan och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25
kap. skollagen (2010:800) som kompletterar eller erbjuds i stället för förskola för
uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften
kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men”.
Utgångspunkten är således att sekretess gäller, och att uppgifter endast kan lämnas
ut ifall det står helt klart att den berörde eller någon närstående till denne inte
påverkas negativt av informationsöverföringen. Sekretessen gäller gentemot såväl
enskilda personer som andra myndigheter. Det innefattar även olika
verksamhetsgrenar inom en och samma myndighet när de är att betrakta som
självständiga i förhållande till varandra enligt kap 8 § 1 och 2.
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Därtill har det inom förvaltningen framtagits en rutin för informationsöverföring
inklusive blanketter för samtycke, för överföring av barnets stödbehov. Det är
förvaltningens bedömning att dessa rutiner följs.

Kerstin Andersson
Utbildningsdirektör

Joakim Östling
Tf verksamhetschef grundskola

Bilaga

Remisshandlingar daterade 2018-06-20

Beslutet delges

Kommunstyrelsen
Akten

HUDDINGE KOMMUN
Postadress
Huddinge kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Gymnasietorget 1

Tfn 08-535 300 00
Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se

