
 2017-12-01 1(1) 

   
KALIX KOMMUN 

Revisorerna 
 

 

För kännedom:    Socialnämnden 
Fullmäktiges presidium    
Partiernas gruppledare 
Kommunstyrelsen 

 

 

Granskning av samverkan avseende personer med psykisk 
funktionsnedsättning 

 
Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Kalix kommun genomfört en 

granskning i syfte att besvara följande revisionsfrågor:  

Följande områden har granskats: 

 Säkerställer socialnämnden ett ändamålsenligt stöd till personer med psykisk 

funktionsnedsättning? 

 Säkerställer socialnämnden att samverkan avseende personer med psykisk 

funktionsnedsättning är ändamålsenlig? 

I granskningen har vi biträtts av sakkunniga från PwC. 

Följande kontrollmål/områden har granskats: 

 Överenskommelse har ingåtts mellan regionen och kommunen i fråga om 

personer med psykisk funktionsnedsättning 

 Ansvarsfördelningen mellan huvudmännen är tydlig avseende insatser till 

personer med psykisk funktionsnedsättning 

 Samverkan mellan huvudmännen är ändamålsenlig och tillräcklig på 

övergripande nivå avseende personer med psykisk funktionsnedsättning 

 Samverkan mellan huvudmännen är ändamålsenlig och tillräcklig på 

individnivå avseende personer med psykisk funktionsnedsättning 

 Samverkan inom området följs upp av huvudmännen 

 Kartläggning av levnadsförhållanden för personer med psykisk 

funktionsnedsättning genomförs 

 Det finns tillräckligt med insatser att erbjuda personer med psykisk 

funktionsnedsättning i kommunen 

 Nämnden följer upp det stöd som erbjuds personer med psykisk 

funktionsnedsättning 
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Vår sammantagna revisionella bedömning att socialnämnden till övervägande del 

har säkerställt ett ändamålsenligt stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning, 

men att nämnden i begränsad utsträckning har säkerställt att samverkan avseende 

personer med psykisk funktionsnedsättning är ändamålsenlig. Bedömningen av 

respektive kontrollmål samt huvudsakliga iakttagelser som ligger till grund för dessa 

framgår av den bilagda rapporten. 

Utifrån granskningens iakttagelser och bedömningar lämnar vi följande 

rekommendationer till socialnämnden: 

 Att socialnämnden säkerställer att åtgärder vidtas så att ansvarsfördelningen 

mellan huvudmännen tydliggörs i praktiken 

 Att socialnämnden säkerställer att åtgärder vidtas så att samverkan kring 

enskilda individer stärks och utvecklas 

 Att socialnämnden säkerställer en tillräcklig uppföljning vad gäller samverkan 

avseende individer med psykisk funktionsnedsättning 
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