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Granskning av samverkan och förebyggande insatser 
av unga 
Vi, Lunds kommuns förtroendevalda revisorer, har med stöd i 
genomförd risk- och väsentlighetsanalys granskat hur utsatta barns 
rättigheter tas till vara, hur och när förebyggande insatser sätts in 
samt hur samverkan sker mellan berörda instanser. 
Granskningen redovisas i bilagda granskningsrapport från EY. 

Rapporten indikerar att arbetet inom området brister något. På 
kommunstyrelsenivå kopplas ett stort antal indikatorer till det av 
kommunfullmäktige beslutade programmet för social hållbarhet. 
Delmålen i programmet är dock stora, och det behövs ytterligare 
nedbrytning och konkretisering av delmålen baserat på kunskaps-
underlag, för att tydligare kunna identifiera fokusområden. Det finns 
inte heller alltid en tydlig koppling mellan underlag och identifierade 
åtgärder/vidare arbete. Detta avser till exempel den nulägesanalys 
kring barn och ungas hälsa som genomfördes i Lund 2022.  
Bedömningen är vidare att det inte är tydligt hur kommunens 
samlade utbud av insatser samspelar, och vilka behov som 
prioriteras. Det är också oklart i vilken grad de olika insatserna 
kopplar an till program för social hållbarhet, och om det utvärderats 
vilka insatser som är viktigast för att uppnå uppsatta mål. Det 
handlar också om vilka barn och vårdnadshavare som erbjuds och 
deltar i insatserna.  

Kommunrevisionen vill därför ge en generell rekommendation 
utifrån den granskning som är gjord: identifiera och prioritera 
åtgärder utifrån den redan existerande kunskap som finns. 

Dessutom rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  
• Konkretisera delmålen i program för social hållbarhet i syfte 

att identifiera fokusområden avseende barn och unga.  

• Säkerställa att kunskapsunderlag, tas fram med ett tydligt 
syfte och kopplas till program för social hållbarhet.  
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• Inom ramen för program för social hållbarhet ta fram 
statistiska indikatorer på segregationsproblematik. 

• Kartlägga och utvärdera hur kommunens samlade utbud av 
insatser kring barn och unga samspelar och fyller sitt syfte.  

• Utvärdera om kommunens samlade fritidsverksamhet från 10 
år motsvarar de behov som finns och kan säkerställa ett 
tillräckligt förebyggande arbete för unga.  

• Säkerställa att det finns en tillräcklig styrning och uppföljning 
av handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck.  

• Säkerställa att vård- och omsorgsnämnden finns inkluderad i 
övergripande samverkansstrukturer avseende barn inom 
LSS-insatser. 

Vi rekommenderar barn- och skolnämnden att:  

• Kartlägga hur många av de 10-11-åriga barnen som går på 
fritidshem och om det finns tillräckliga insatser och 
aktiviteter kopplat till övriga barn i denna målgrupp.  

• Säkerställa att det finns en tillräcklig samordning av den 
samlade elevhälsans arbete på huvudmannanivå.  

Vi rekommenderar utbildningsnämnden att:  

• Säkerställa att det systematiskt genomförs djupgående 
utvärderingar av det kommunala aktivitetsansvaret och de 
unga som omfattas av detta.  

• Säkerställa en tydlig nämndsövergripande struktur i arbetet 
kring det gemensamma fokusområdet psykisk hälsa för unga, 
som också samspelar med övriga berörda nämnders insatser.  

Vi rekommenderar arbetsmarknads- och socialnämnden att:  

• Utreda vilka barn och vårdnadshavare som erbjuds och deltar 
i insatser inom det uppsökande arbetet och om detta sam-
spelar med identifierade fokusområden.  

Frågeställningarna finns preciserade i EY:s rapport, kapitel 6. 
Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas 
med anledning av vad som framkommit i granskningen och de 
rekommendationer som lämnas. Svar önskas senast den 14 mars 
2023. 
 
På uppdrag av Lunds kommuns revisorer 
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