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Socialnämnden

Placerade barn och unga – samverkan avseende hälso- och sjukvård
I egenskap av förtroendevalda revisorer i Jokkmokks kommun har vi granskat samverkan
mellan kommun och landsting avseende hälso- och sjukvård för placerade barn och unga. I
granskningen har vi biträtts av sakkunniga från PwC. Resultatet av vår granskning finns
redovisat i bifogad revisionsrapport. Vår sammanfattande bedömning är att samverkan mellan
kommunen och landstinget till övervägande del är tillräcklig, men att det finns vissa
utvecklingsbehov inom området. Från genomförd granskning vill vi främst lyfta fram följande;



Hälsoundersökningar inför placering av barn och unga i HVB eller familjehem
erbjuds till övervägande del. Kännedomen om den rutin som rör hälsoundersökningar är dock inte säkerställd bland personal som berörs av den.



Ansvarsfördelningen mellan kommunen och landstinget är tydlig avseende
hälsoundersökningar för ensamkommande barn. När det gäller andra barn och
unga som placeras är ansvarsfördelningen till övervägande del tydlig utifrån den
rutin som finns, men det finns behov av att säkerställa implementering av rutinen i
de verksamheter som berörs av den i Jokkmokk.



Kostnadsansvaret mellan huvudmännen är tydligt vad gäller hälsoundersökningar
för barn och unga som placeras i HVB och familjehem. Kostnadsansvaret är till viss
del tydligt avseende hälso- och sjukvård för barn och unga som har placerats i HVB
eller 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. Det finns välfungerande
samverkansforum kring barn och unga, bland annat inom ramen för Norrbus.



Samverkan mellan socialtjänsten 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 etablerade 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 Jokkmokk. Däremot följs
samverkan kring barn och unga upp, liksom antal upprättade SIP:ar och antal
placerade barn och unga.
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Med anledning av dessa och övriga iakttagelser som redovisas i bifogad revisionsrapport vill vi
lämna följande rekommendationer till socialnämnden:


Att nämnden säkerställer att den rutin som finns avseende hälsoundersökningar är
känd av de inom nämndens verksamhetsområden som berörs av rutinen



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

För Jokkmokks kommuns revisorer

Viola Engström, ordförande

Lennart Hedlin, v ordförande

______________
Bilaga: Revisionsrapport ”Placerade barn och unga – samverkan avseende hälso- och sjukvård”, PwC
november 2016

