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Placerade barn och unga – samverkan avseende hälso- och sjukvård 
 

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Gällivare kommun genomfört en 
granskning avseende samverkan mellan kommun och landsting kring hälso- och sjukvård 
för placerade barn och unga. Vår sammanfattande bedömning är att samverkan mellan 
kommun och landsting till övervägande del är tillräcklig men att det finns utvecklings-
potential inom området. Den sammanfattande bedömningen baseras på följande 
iakttagelser: 

 Hälsoundersökningar inför placering av barn och unga i HVB eller familjehem 
erbjuds och genomförs till övervägande del i Gällivare kommun. 

 Ansvarsfördelningen avseende hälsoundersökningar är till övervägande del tydlig 
utifrån den rutin som finns. 

 Kostnadsansvaret mellan huvudmännen är tydligt vad gäller hälsoundersökningar 

för barn och unga som placeras i HVB och familjehem.  

 Samverkan mellan socialtjänsten och berörda verksamheter inom landstinget är 

till övervägande del ändamålsenlig och tillräcklig på övergripande nivå avseende 

barn och unga som placerats i HVB eller familjehem. 

 Samverkan mellan socialtjänst och berörda verksamheter inom landstinget är till 

viss del ändamålsenlig och tillräcklig på individnivå avseende barn och unga som 

har placerats i HVB eller familjehem. Det finns strukturer för samverkan på 

individnivå samtidigt som det i granskningen framkommit otydligheter avseende 

ansvarsfördelningen. Det upplevs delvis vara otydligt vad parterna kan förvänta sig 

av varandra när det gäller vård, stöd och omsorg avseende ensamkommande barn 

och unga som placerats.  

 Socialnämnden följer inte upp samverkan kopplat till hälsoundersökningar för 

barn och unga som placerats. Inte heller implementeringen av den rutin som finns 

avseende hälsoundersökningar har följts upp i Gällivare. Däremot följs samverkan 

inom ramen för Norrbus upp, liksom antal upprättade SIP:ar.  

sip:ar
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Rekommendationer 

För att ytterligare utveckla samverkan kring hälso- och sjukvård för barn och unga som 
placeras i HVB eller familjehem vill vi lämna följande rekommendationer: 

 Att nämnden säkerställer att samverkan är ändamålsenlig och tillräcklig på 

individnivå avseende barn och unga som placerats i HVB eller familjehem 

 Att nämnden ser över behovet av ytterligare uppföljning avseende samverkan kring 

barn och unga som placerats 

 
Vi emotser socialnämndens svar på vår granskning till 2017-04-01. 

 
 
För revisorerna i Gällivare kommun 
 
 
 

 

Eva Nyström Rune Hedberg 

 

_______________________________________________________________ 
Bilaga: Revisionsrapport ”Placerade barn och unga – samverkan avseende hälso- och sjukvård” Gällivare 
kommun, november 2016, PwC. 


