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SOCIALNÄMNDEN 
2022-04-27 

Svar på rekommendation om att anta 
Huvudöverenskommelse om länsövergripande 
samverkan kring hälsa, vård och omsorg (HÖK) 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta  

Kommunfullmäktige beslutar att anta överenskommelsen 
Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och 
omsorg (HÖK). 

Sammanfattning 

Storsthlms styrelse rekommenderar kommunerna i Stockholms län att anta 
”Huvudöverenskommelsen om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård 
och omsorg, HÖK”.  Kommunerna i länet och Region Stockholm har en långvarig 
grund för samverkan. Det fortsatta utvecklingsarbetet behöver stödjas genom en 
samordningsstruktur vilket görs genom den föreslagna huvudöverenskommelsen.  

Målet med samverkan är att den enskilde ska få en god, sömlös och 
personcentrerad vård och omsorg samt att befolkningens hälsa ska förbättras. 
Huvudöverenskommelsens förslag på riktlinje har varit ute på remiss till 
kommuner och region och Täby kommun yttrade sig med synpunkter den 27 
december 2021.  

Täby kommun anser att huvudöverenskommelsen och dess riktlinje för 
länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg bidrar till en bättre 
samverkan mellan kommunerna och regionen. 
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Ärendet 

Storsthlms styrelse beslutade på deras sammanträde den 14 oktober 2021 om att 
rekommendera kommunerna i Stockholms län att anta 
”Huvudöverenskommelsen om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård 
och omsorg, (HÖK)”.  Överenskommelsen börjar gälla den 1 juli 2022 eller efter 
att samtliga parter har beslutat att anta överenskommelsen. Överenskommelsen 
gäller därefter tills vidare med en uppsägningstid om tjugofyra (24) månader. Om 
en kommun säger upp överenskommelsen behöver övriga parter ta ställning till 
om överenskommelsen ska fortsätta att gälla för resterande parter. 

Storsthlm önskar få kommunernas ställningstaganden senast den 30 juni 2022. 

Täby kommun anser att huvudöverenskommelsen och dess riktlinje för 
länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg bidrar till en bättre 
samverkan mellan kommunerna och regionen. 

Bakgrund 

Kommunerna i länet och Region Stockholm har en långvarig grund för 
samverkan och det finns idag ett stort antal länsövergripande överenskommelser. 
Det saknas dock en huvudöverenskommelse mellan kommunerna och regionen 
gällande hälsa, vård och omsorg. Det fortsatta utvecklingsarbetet behöver stödjas 
genom en samordningsstruktur för hur kommunerna och regionen organiserar 
sitt gemensamma arbete ännu tydligare.  

Det övergripande målet med samverkan mellan regionen och kommunerna är att 
den enskilde ska få en god, sömlös och personcentrerad vård och omsorg, samt 
att befolkningens hälsa ska förbättras. Det ska ske på ett samordnat, jämlikt och 
kostnadseffektivt sätt för invånarna i Stockholms län. Huvudöverenskommelsen 
ska ge parterna en tydlig utgångspunkt och gemensamma principer för hur 
samverkan ska bedrivas och följas upp på olika nivåer mellan tjänstemän och 
politiker.  

Beskrivning av huvudöverenskommelsen 

Förslaget till huvudöverenskommelse bygger till stor del vidare på de arbetssätt 
och samverkansformer som hittills fungerat väl, och ska samtidigt ge 
förutsättningar för fortsatt dialog, utveckling och förändring av samverkan. 
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Huvudöverenskommelsen fastställer principer för: 

• Partnernas gemensamma och respektive ansvar för sammanhållen, god, 
delaktig och effektiv vård och omsorg. 

• Struktur för samverkan på olika nivåer mellan kommunerna och 
regionen. 

• Hur samverkan ska ske lokalt, delregionalt och regionalt. 

• Hur överenskommelser inom sakområdet ska tas fram, revideras och 
följas upp. 

 
Riktlinje 

Huvudöverenskommelsens förslag på riktlinje har varit ute på remiss till parterna 
och Täby kommun yttrade sig med synpunkter den 27 december 2021 . Riktlinjen 
fastställdes av tjänstemannastyrguppen ”Sammanhållen vård och omsorg” den 
16 februari 2022 och kommer att gälla från det att huvudöverenskommelsen är 
antagen av kommuner och region. Riktlinjen beskriver bland annat organisation, 
processer och arbetssätt kring samverkan.  

Lokal samverkan  

Enligt huvudöverenskommelsen ska kommunen ha en samordnande funktion 
och vara en länk för samverkansaktörer in till kommunens berörda verksamheter. 
Storsthlm erbjuder kommunerna länsövergripande samordnande stöd. 

Den kommunala samordnande funktionen förväntas: 

• vara kontaktperson för andra aktörer i samverkan med kommunen kring 
vård och omsorg,  

• delta i lokala samverkansmöten med samordnande vårdcentral, och 
eventuella andra aktörer,  

• kunna föra frågor till och från kommunens verksamheter, inklusive 
utförarverksamheter i privat regi. 
 

Enligt huvudöverenskommelsen ska regionen utse samordnade vårdcentral för 
samverkan i varje kommun och stadsdel i Stockholms stad. 
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Ekonomiska överväganden 

Kommunen har en lagstadgad skyldighet att samverka med andra huvudmän och 
i det här fallet regionen när det handlar om att insatser från både kommun och 
region. Samverkan ingår således i socialnämndens uppdrag och hanteras inom 
ramen för ordinarie budget. 

Claes Lagergren 
Socialchef 
 

Bilagor 

1. Huvudöverenskommelsen om länsövergripande samverkan kring hälsa, 
vård och omsorg, HÖK.  

2. Rekommendation från Storsthlms styrelse – Huvudöverenskommelse om 
länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg, HÖK. 

3. Riktlinje för länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg. 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 

Utredare Camilla Karlsson 
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