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Placerade barn och unga- samverkan avseende hälso- och sjukvård 

 
Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Kalix kommun granskat samverkan 

mellan kommunen och landstinget avseende hälso- och sjukvård för barn och unga som 

placerats i HVB och familjehem. I granskningen har vi biträtts av sakkunniga från PwC.  

Vår sammanfattande bedömning är att samverkan mellan kommun och landsting i 

begränsad utsträckning är tillräcklig och att det finns utvecklingspotential inom 

området. Brister i samverkan mellan kommun och landsting, inom det granskade 

området, kan innebära risk för att barn och ungas hälsobehov inte uppmärksammas 

och identifieras. Den sammanfattande bedömningen baseras på följande iakttagelser: 

 Kostnadsansvaret mellan huvudmännen är tydligt vad gäller hälso-

undersökningar för barn och unga som placeras i HVB och familjehem. 

Kostnadsansvaret mellan huvudmännen inte är helt tydliggjort avseende hälso- 

och sjukvård för barn och unga som har placerats. 

 Hälsoundersökningar inför placering av barn och unga i HVB eller familjehem 

erbjuds inte i tillräckligt stor utsträckning i Kalix kommun. 

 Ansvarsfördelningen är tydlig avseende hälsoundersökningar för 

ensamkommande barn. När det gäller andra barn och unga som placeras är 

ansvarsfördelningen till övervägande del är tydlig. 

 Samverkan mellan socialtjänsten och berörda verksamheter inom landstinget är 

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 är ändamålsenlig och tillräcklig på individnivå avseende barn och 

unga som har placerats i HVB eller familjehem.  

 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 Kalix. Däremot följs 

samverkan inom ramen för Norrbus upp, liksom antal norrbusmöten och antal 

upprättade SIP:ar.  

sip:ar
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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 hälsoundersökningar erbjuds och genomförs enligt 

den rutin som finns samt att rutinen är känd av de som berörs av den 

 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 
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