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Till Barn- och utbildningsnämnden, Lärande och arbetsnämnden samt Kommunstyrelsen 

 

Forshaga kommuns revisorer har tillsammans med revisorerna i Landstinget i Värmland och 

kommunrevisorerna i Arvika, Eda, Filipstad, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, 

Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng genomfört en gemensam granskning avseende 

samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. En styrgrupp bestående av revisorer från de 

ingående parterna har varit sammanhållande för projektet. KPMG AB har på uppdrag av revisorerna 

genomfört granskningen. 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om Landstinget i Värmland och kommunerna – utifrån 

sina respektive ansvar och uppdrag – har inrättat ändamålsenliga arbets- och samverkansformer 

samt rutiner för informationsöverföring, i syfte att tillgodose barnens behov av psykiatrisk vård samt 

omsorg och stöd. I granskningen har även ingått en uppföljning av en motsvarande granskning från 

2012/2013. Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, intervjuer med inblandade 

aktörer och en avslutande workshop med representanter för kommunerna och landstinget. 

I rapporten redovisar konsulterna bland annat följande sammanfattande iakttagelser: 

I föreliggande granskning är den övergripande bedömningen att det i stora delar fortfarande saknas 

ändamålsenliga arbets- och samverkansformer samt rutiner för informationsöverföring i syfte att 

tillgodose barns behov av psykiatrisk vård samt omsorg och stöd.  

Således bedömer vi att det finns en risk för att granskade landstingsstyrelsen och styrelser/nämnder 

under år 2016 haft en bristande styrning och ledning, uppföljning och kontroll över samverkan inom 

området psykisk ohälsa bland barn och unga.  

Däremot finns det framtagna rutiner och samverkan för enskilda ärenden. Vår bedömning är att 

detta har förbättrats sedan den tidigare granskningen.  Granskningen visar även att det finns ett stort 

engagemang för barn och unga bland de som arbetar inom området. Den förstärkning som skett och 

planeras avseende första linjen är en samverkan som möter ungas behov av stöd och insatser inom 

området är också en positiv utveckling sedan den tidigare granskningen.   

Granskningens bedömning är att styrning över samverkan inom området barn och ungas psykiska 

ohälsa är svag. Det finns en överenskommelse om samverkan som är uppdaterad år 2016. 

Bedömningen är dock att den reviderade överenskommelsen inte ger tillräcklig vägledning för hur 

samverkan ska styras inom barn- och ungdomsområdet. I huvudsak beskriver överenskommelsen 

övergripande respektive huvudmans ansvar men inte hur samverkan ska styras. Den politiska styrning 

av samverkan som sker genom Nya perspektiv är enligt vår uppfattning inte tillräcklig. Granskningens 

bedömning är att överenskommelsen i huvudsak tagits fram för att lagstiftningen kräver att det finns 

en överenskommelse om samverkan mellan huvudmännen.  

Granskningens bedömning är att strukturen för samverkan har förbättrats sedan tidigare granskning. 

Det finns framtagna riktlinjer och rutiner för hur enskilda ärenden som berör båda huvudmännens 

insatser ska genomföras. Vi kan dock konstatera att riktlinjer och rutiner och dess tillämpning inte är 

fullt ut implementerade.   
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Sedan den tidigare granskningen har de etablerade verksamheterna för samverkan vid 

familjecentraler, ungdomsmottagningar och Visit i Hagfors (första linjen) förstärkts genom 

förstalinjemottagningen i Karlstad. Det pågår planering för att etablera förstalinjemottagningar i 

samtliga länsdelar.  

Det finns olika former och vägar för informationsutbyte. Vi kan dock konstatera att det förutom det 

övergripande arbete och erfarenhetsutbyte som sker inom Nya perspektiv saknas en gemensam 

struktur för samverkan. Utifrån vår bedömning att det är en bristfällig styrning av samverkansarbete 

följer att det även saknas en hållbar organisation för samverkan.  

Granskningens bedömning är att det finns en konsensus och samsyn om att samverkan är nödvändig 

för ett effektivt arbete inom området. Bedömningen är att respektive verksamhet har ett stort 

engagemang och kunskap inom respektive verksamhetsområde. Däremot är vår bedömning att det i 

stora stycken saknas en samsyn om hur samverkan ska bedrivas. De rutiner och riktlinjer och 

regelverk som finns tolkas olika, t.ex. användning av SIP (samordnad individuell plan). Det finns ett 

förväntansglapp mellan huvudmännens verksamheter. Vi kan se att där det finns upparbetade arenor 

(struktur) mellan huvudmännen, finns en större samsyn om hur samverkan ska utformas.  

Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer: 

 Landstingsstyrelsens och ansvariga kommunala nämnders/styrelsers styrning av 

samverkansinsatser bör förstärkas, detta kan ske genom att 

o Överenskommelsen och handlingsplanen mellan kommuner och landstinget 

revideras och tydligare beskriver hur styrning av samverkan ska utformas och 

förstärkas inom området psykisk ohälsa för barn och unga. 

o Att samtliga kommuner tecknar avtal med BUP på samma sätt som Karlstads 

kommun gjort. De lokala avtalen skulle även kunna omfatta elevhälsan i 

kommunerna. 

o Kontinuerlig dokumenterad uppföljning av samverkan etableras med rapportering 

till ansvariga nämnder och berörda verksamheter.  

 Implementering och spridning av riktlinjer, rutiner och information till dem som det berör bör 

förbättras. Detta kan ske genom en kommunikationsplan. I dagsläget är det något oklart 

vilket område inom Nya perspektiv som har till uppgift att sprida kunskap inom området 

psykisk ohälsa bland barn och unga.  

 Första linjen (Karlstad och Visit) är ett viktigt tillskott och fyller framförallt ett behov som inte 

tillgodosetts tidigare. Ungdomsmottagningar och första linjens verksamheter har till viss del 

samma målgrupp. Med detta som bakgrund rekommenderar vi landstingsstyrelsen att tillse 

att uppdragen och samverkan mellan länets ungdomsmottagningar och i de befintliga 

planerade första linjens verksamhet förtydligas. 

 Kopplingen mellan Första linjen och BUP bör förstärkas. Vår förhoppning är att det kommer 

ske med den planerade fördjupade samordningen av insatser till barn och unga som planeras 

i landstingets Område för öppenvård.  
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 Gemensamma riktlinjer bör snarast fastställas och implementeras av landstingets och 

kommunernas verksamheter för att förtydliga när och hur SIP ska användas för den specifika 

målgruppen barn och unga med psykisk ohälsa. 

 Ansvariga nämnder/styrelser i länets kommuner bör försäkra sig om att dokumenterade 

rutiner och riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst finns. Även kommuner som 

beskriver att de har en god samverkan bör ha skriftliga riktlinjer dels för att uppfylla legala 

krav på ledningssystem för kvalitet men även för en hållbar samverkan som kan följas upp.  

 Landstingsstyrelsen och ansvariga styrelser/nämnder i kommunerna bör verka för att 

ansvaret för och samordning av området barn och ungas psykiska ohälsa tydliggörs i större 

utsträckning inom Nya perspektiv.  

 Intern samverkan: -Fortsätta arbetet med att förtydliga den politiska styrningen inom 

kommunen samt utveckla samverkan inom kommunen för att få ett gemensamt perspektiv 

av barn och ungdomsfrågorna. Resultatet i elevhälsoundersökningen ELSA bör ingå i både 

skolans och Individ- och familjeomsorgens analys- och kvalitetsarbete på ett tydligare sätt. 

 Samverkan med landstinget: -Arbeta för att förtydliga vardera organisations ansvar och roll 

samt få kännedom om varandras uppdrag. Samverkan runt den specialiserade vården 

behöver stärkas, exempelvis genom att teckna lokalt avtal mellan individ- och 

familjeomsorgen och barn- och ungdomspsykiatrin i syfte att förtydliga huvudmännens 

tolkningar av ansvarsfrågan samt förtydliga riktlinjer för remisshantering. 

 

Revisorerna översänder härmed rapporten till Barn-och Utbildningsnämnden, Lärande- och 

arbetsnämnden samt Kommunstyrelsen och emotser svar med redogörelse för vilka åtgärder 

Kommunstyrelsen och nämnderna avser att vidta med anledning av iakttagelserna i rapporten, 

senast den 10 maj 2017. 
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