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Granskning av insatser för barn och unga 

Granskningens inriktning 
KPMG har av Kramfors kommuns revisorer 
fått i uppdrag att granska verksamheten för 
placeringar av barn och unga, med fokus på 
samverkan mellan skola, socialtjänst och 
barn- och ungdomspsykiatrin. Uppdraget 
ingår i revisionsplanen för år 2020. 
Granskningen syftar till att bedöma om 
insatserna för barn- och unga är 
ändamålsenlig, samt om det finns en 
fungerande samverkan kring målgruppen 
mellan socialtjänst, skola och barn- och 
ungdomspsykiatrin. 
Sammanfattning  
Vår sammanfattande bedömning utifrån 
granskningens syfte är att insatserna för 
barn- och unga samt samverkan mellan 
berörda parter är delvis ändamålsenlig. Vi 
bedömer att socialnämnden behöver se över 
och utveckla uppföljnings- och 
utvecklingsarbetet samt att samverkan med 
regionen behöver stärkas genom att 
utveckla informations- och kunskapsutbyte 
mellan berörda parter.  
Mot bakgrund av vår granskning 
rekommenderar vi att: 

• välfärdsnämnden säkerställer stödjande 
arbetsmoment/strukturer i det dagliga 
arbetet. 

• välfärdsnämnden ser över behovet av en 
genomgående processkartläggning samt 
följer upp arbetet med att förenkla 
eftersökningar av dokument. I syfte att 
säkerställa kvalitet och rättssäkerhet i 
det dagliga arbetet. 

• välfärdsnämnden ser över och utvecklar 
uppföljnings- och utvecklingsarbetet. 

• välfärdsnämnden utreder behovet av att 
upprätta kommunal samordnad 
individuell plan i syfte att arbeta med 
tidiga samordnade insatser internt. 

• välfärdsnämnden och bildningsnämnden 
ser över strukturer och arbetssätt för att 
säkerställa samverkan internt samt 
utvecklar informations- och 
kunskapsutbyte mellan varandra. 

• välfärdsnämnden och bildningsnämnden 
verkar för att utveckla informations- och 
kunskapsutbyte med regionen för att 
skapa förutsättningar för en utvecklad 
samverkan. 

• välfärdsnämnden ser över och för en 
kontinuerlig dialog med regionen 
gällande primärvården då detta är att 
anse som ett gemensamt ansvar. 

• välfärdsnämnden ser över och utreder 
möjligheter till att utöka arbetet med 
tidiga/uppsökande insatser i syfte att 
minska antalet placeringar. 

 
 
 Revisorernas rapport ”Granskning av 

insatser för barn och unga” kan i sin 
helhet läsas på www.kramfors.se (sökväg 
via kommun och demokrati, politik och 
demokrati, revision). 
 
För ytterligare information kontakta:  
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Bertil Wiklund, tfn 070 – 627 27 37  
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