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Revisionsrapport: granskning av kommunens förebyggande
arbete avseende psykisk ohälsa hos barn och unga
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 24 september 2018,
överlämnas till Huddinge kommuns revisorer som svar på granskningsrapporten
Granskning av kommunens förebyggande arbete avseende psykisk ohälsa hos barn
och unga. Granskningsrapport nr. 2018:4.
Sammanfattning
KMPG AB har fått i uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Huddinge kommun
att granska kommunens förebyggande arbete med psykisk ohälsa hos barn och unga.
Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2018.
Granskningen syftar till 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.
Revisionsrapportens samlade bedömning är att Huddinge kommun har ett flertal mål
som knyter an till temat för granskningen och att dessa får genomslag i styrningen
även om ambitionsnivån avseende att stärka den psykiska hälsan hos barn och unga
inte är explicit formulerad.
De rekommendationer som revisorerna lämnar till kommunstyrelsen efter genomförd
granskning berör i huvudsak att kommunstyrelsen bör formulera kommunens
ambition när det gäller att stärka den psykiska hälsan hos barn och unga samt att utse
en samordnare på kommunövergripande nivå.
Förvaltningen konstaterar att granskningen visar att det pågår ett omfattande arbete i
Huddinge kommun vad gäller att förebygga den psykiska ohälsan bland barn och
unga samt att det finns en stor medvetenhet bland ansvariga politiker och tjänstemän i
kommunen om att den psykiska ohälsan försämrats bland barn och unga.
Förvaltningen anser att de båda punkter som utgör revisorernas rekommendationer
kommer att beaktas genom det kommunövergripande projektet (2018-2019) kring
preventionssamordning.
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Överläggning
I ärendet yttrar sig Anneli Sjöberg (S) och Anders Lönroth (MP).
Härefter förklaras överläggningen avslutad.
Protokollsanteckningar
Anneli Sjöberg (S) och Anders Lönroth (MP) anmäler en gemensam
protokollsanteckning, se bilaga §8.1 till detta protokoll.
Beslutet delges
Huddinge kommuns revisorer
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Kommunstyrelsen

Revisionsrapport: Granskning av kommunens förebyggande
arbete avseende psykisk ohälsa hos barn och unga
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 24 september 2018,
överlämnas till Huddinge kommuns revisorer som svar på granskningsrapporten
Granskning av kommunens förebyggande arbete avseende psykisk ohälsa hos
barn och unga. Granskningsrapport nr. 2018:4.

Sammanfattning
KMPG AB har fått i uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Huddinge
kommun att granska kommunens förebyggande arbete med psykisk ohälsa hos
barn och unga. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2018.
Granskningen syftar till 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.
Revisionsrapportens samlade bedömning är att Huddinge kommun har ett flertal
mål som knyter an till temat för granskningen och att dessa får genomslag i
styrningen även om ambitionsnivån avseende att stärka den psykiska hälsan hos
barn och unga inte är explicit formulerad.
De rekommendationer som revisorerna lämnar till kommunstyrelsen efter
genomförd granskning berör i huvudsak att kommunstyrelsen bör formulera
kommunens ambition när det gäller att stärka den psykiska hälsan hos barn och
unga samt att utse en samordnare på kommunövergripande nivå.
Förvaltningen konstaterar att granskningen visar att det pågår ett omfattande
arbete i Huddinge kommun vad gäller att förebygga den psykiska ohälsan bland
barn och unga samt att det finns en stor medvetenhet bland ansvariga politiker och
tjänstemän i kommunen om att den psykiska ohälsan försämrats bland barn och
unga.
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Förvaltningen anser att de båda punkter som utgör revisorernas
rekommendationer kommer att beaktas genom det kommunövergripande projektet
(2018-2019) kring preventionssamordning

Beskrivning av ärendet
Bakgrund

Enligt Socialstyrelsens statistik ökar andelen barn och unga med psykiska besvär.
Begreppet psykisk ohälsa innefattar psykiska besvär men även mer allvarliga
symtom som uppfyller kraven för psykiatrisk diagnos. Utvecklingen av antalet
barn och unga med psykiska besvär kan leda till ökad problematik för individer
och samhället. Med förebyggande arbete kommer mänskliga och ekonomiska
vinster att fås.
KPMG AB har fått i uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Huddinge
kommun att granska kommunens förebyggande arbete med psykisk ohälsa hos
barn och unga. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2018.
Revisionsrapportens slutsatser och sammanfattande bedömning är att Huddinge
kommun har ett flertal mål som knyter an till temat för granskningen och att dessa
får genomslag i styrningen. Bedömningen är att kommunen på övergripande nivå
har tillgång till relevanta uppföljningsdata om psykisk hälsa för barn och unga.
Revisorerna överraskas av att mer uppmärksamhet inte ägnats åt skillnaden
mellan pojkar och flickor i upplevd psykisk hälsa.

Syfte och revisionsfråga

Granskningen syftar till 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. Granskningen ska besvara följande
revisionsfrågor:
Vilka mål finns inom området i kommunen?
•Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning vad gäller förebyggande arbete och
samverkan?
•Hur kartläggs och analyseras utvecklingen av psykiska besvär bland unga i
kommunen?
•Vilket förebyggande arbete bedrivs för att motverka psykisk ohälsa bland barn
och unga?
•Finns ändamålsenliga former för samverkan inom kommunen?
•Finns en ändamålsenlig extern samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin
(BUP) och med primärvården?

Revisorerna rekommenderar

Efter genomförd granskning har KPMG AB formulerat tre punkter som
rekommendation för Huddinge kommuns fortsatta utvecklingsarbete med att
förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga. De tre punkterna är riktade till de
reviderade nämnderna som kommer att ge sina respektive svar på
rekommendationerna. Denna tjänsteskrivelse ger således svar på de två
rekommendationer som uttryckligen riktas till kommunstyrelsen.;
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•Kommunstyrelsen bör formulera kommunens ambition när det gäller att stärka
den psykiska hälsan hos barn och unga.
•Kommunstyrelsen bör utse en samordnare på kommunövergripande nivå för
samordning av arbetet med att stärka den psykiska hälsan hos barn och unga.

Pågående arbete i Huddinge

Det finns flera aktörer som arbetar med och ansvarar för barn och ungas psykiska
hälsa. Bland dessa aktörer finns pedagogisk personal på skolorna, elevhälsans och
socialtjänstensmedarbetare. Därutöver finns mer specialiserad personal inom
landstingets primärvård och samt barn- och ungdomspsykiatrin. I Huddinge finns
också Samkraft som bygger på samverkan mellan kommunens företrädare,
landstinget och polisen.
Skolhälsovården har en tydlig roll genom förändringar i skollagen från 2010
genom att de ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande med syfte att stödja
elevernas utveckling. Elevhälsan ska till sin hjälp ha tillgång till personal med
sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan
tillgodoses. Socialstyrelsen framhåller att kunskap om psykisk ohälsa och
samverkan mellan aktörer i samhället är viktiga förutsättningar for att kunna
förebygga och hantera psykisk ohälsa bland barn och unga. Skolinspektionen
pekar i sin tur på skolans centrala roll vad gäller barns psykiska hälsa. Om en
skola har ett väl fungerande arbete med att upptäcka och förebygga psykisk ohälsa
samt med att främja en god psykosocial miljö så kan skolan öka ungdomars styrka
och förmåga att motstå psykiska besvär. Vid avsaknad av ett sådant arbete eller i
samband med en problematisk miljö i skolan kan utfallet bli det omvända.
Skolvistelsen kan då öka den psykiska ohälsan och förvärra situationen för utsatta
elever. Vidare menar Skolinspektionen att det förebyggande arbetet bör påbörjas
tidigt och bedrivas systematiskt eftersom psykisk hälsa i stor omfattning etableras
i barn- och ungdomsåren.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen konstaterar att granskningen visar att det pågår ett omfattande
arbete i Huddinge kommun vad gäller att förebygga den psykiska ohälsan bland
barn och unga samt att det finns en stor medvetenhet bland ansvariga politiker och
tjänstemän i kommunen om att den psykiska ohälsan försämrats bland barn och
unga.
De rekommendationer som revisorerna lämnar till kommunstyrelsen efter
genomförd granskning berör i huvudsak att kommunstyrelsen bör formulera
kommunens ambition när det gäller att stärka den psykiska hälsan hos barn och
unga samt att utse en samordnare på kommunövergripande nivå.
De båda punkter som utgör revisorernas rekommendationer är beaktade genom
det kommunövergripande projektet (2018-2019) kring preventionssamordning.
Projektet har till syfte att både utveckla samordning och metoder för samarbete.
Det är viktigt att nyttja och stärka kommunens samlade verksamhet och att det i
linjen bedrivs ett effektivt arbete med en hög kvalitet. Det förebyggande arbetet i
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Huddinge kommun har inte varit effektivt samordnat varför projektet ska ge en
modell för ökad samordning som leder till ett säkerställande av ett effektivt
arbetssätt och en hög kvalitet. Det behov som identifierats i flera delar av
kommunen, och föranledde projektets initierande, är en tydligare och mer
strategiskt samordning av det pågående preventiva arbetet. Projektet främjar
styrningen av det förebyggande arbetet i Huddinge kommun där de två, av
revisorerna, rekommenderade förslagen kan beaktas.

Magdalena Bosson
Kommundirektör

Toralf Nilsson
Kanslidirektör

Yvonne Sawert
Utvecklingsledare

Bilaga

Bilaga 1.

Revisionsrapport, Granskning av kommunens förebyggande arbete
avseende psykisk ohälsa hos barn och unga, Granskningsrapport nr.
2018:4

Beslutet delges

Huddinge kommuns revisorer

