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Svar på rekommendation om att anta 
överenskommelse om Samverkan vid uppsökande 
verksamhet (munhälsobedömning och 
munvårdsutbildning) och nödvändig tandvård 
Sammanfattning 
Storsthlms rekommenderar kommunerna i Stockholms län att anta 
överenskommelsen om ”Samverkan vid uppsökande verksamhet 
(munhälsobedömning och munvårdsutbildning) och nödvändig tandvård”. 
Social omsorg anser att överenskommelsen är tydlig och ändamålsenlig samt att 
den sätter fokus på ett viktigt hälsoproblem för målgruppen. 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden beslutar att anta överenskommelse om ”Samverkan vid 

uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och munvårdsutbildning) 
och nödvändig tandvård”. 
 

2. Socialnämnden beslutar att tidigare antagen överenskommelse upphör att 
gälla: ”Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och 
kommunerna i länet om uppsökande tandvårdsstöd till vissa äldre och 
funktionsnedsatta”.   

Ärendet 
Storsthlms styrelse tog den 10 december 2020, § 167/20 (diarienummer 
S/20/0164) beslut om att rekommendera kommunerna i Stockholms län att anta 
överenskommelsen om ”Samverkan vid uppsökande verksamhet 
(munhälsobedömning och munvårdsutbildning) och nödvändig tandvård”. Ett 
beslut om att anta överenskommelsen är detsamma som att underteckna 
överenskommelsen. Överenskommelsen börjar gälla tre månader från att alla 
parter antagit överenskommelsen, dock tidigast den 1 september 2021.  
 
Kommunerna uppmanas meddela sina ställningstaganden till Storsthlm senast 
den 30 juni 2021.  
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Bakgrund 
Det finns sedan 2012 en samverkansöverenskommelse mellan kommunerna i 
Stockholms län och Region Stockholm avseende uppsökande tandvård 
verksamhet och nödvändig tandvård.  
 
Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för en god daglig 
munvård för målgruppen personer med varaktigt behov av omfattande vård- och 
omsorgsinsatser och personer som omfattas av lagen (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS).  
 
Socialnämnden i Täby kommun beslutade den 14 december 2011, § 154, att ställa 
sig positiva till att underteckna ”Överenskommelse mellan Stockholms läns 
landsting och kommunerna i länet om uppsökande tandvårdsstöd till vissa 
äldre och funktionsnedsatta” (SON 2011/178-74).  
 
Genom Storsthlm har överenskommelsen omarbetats, uppdaterats och 
förtydligats. Det gemensamma och de enskilda aktörernas ansvar har blivit 
tydligare gällande att säkerställa att målgruppen får erbjudande om 
munhälsobedömning samt att personalgrupper får undervisning i munhälsovård. 
Den nya överenskommelsen är tänkt att ersätta befintlig överenskommelse.  
   
Under augusti 2020 skickades förslaget till överenskommelse ut till kommunerna 
i Stockholms län för synpunkter. Täby kommun påtalade i tjänsteutlåtande 
daterat 24 augusti 2020 några synpunkter på förslaget till överenskommelsen och 
tillhörande rutiner. Bland annat påtalade kommunen behov av att samla och 
förtydliga målgruppdefinitionen i överenskommelsen samt att kommunens 
åtagande behövde förtydligas när lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) 
råder och vid omständigheter som rör ”Länsöverenskommelsen om bibehållet 
kostnadsansvar vid lytt till särskilt boende i annan kommun”. Vidare påtalade 
kommunen att det i rutinen inte bör anges specifika funktioner inom kommunen 
då organisation och funktioner kan variera i kommunerna.   
 
Storsthlm och Region Stockholm höll den 26 augusti 2020 ett möte för 
kommunrepresentanter där frågor i de inkomna tjänstemannaremissvaren 
bemöttes och besvarades. Därefter har bland annat användningen av begrepp och 
formuleringar setts över i syfte att bli mer konsekvent och tydligare.  

Ekonomiska aspekter 
Förvaltningslagen (2017:900) innehåller en generell skyldighet för kommunen 
att, inom sitt verksamhetsområde, samverka med andra myndigheter. Enligt 
tandvårdsförordningen (1998:1338) 12 § ska kommunerna samverka med 
regionen så att de personer som tillhör målgruppen får det tandvårdsstöd som de 
har rätt till. Samverkan ingår således i socialnämndens uppdrag och hanteras 
inom ramen för ordinarie budget.  
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Den uppsökande verksamheten (munhälsobedömning och munvårdsutbildning) 
samt nödvändig tandvård utförs av regionens avtalade tandvårdsföretag och 
innebär ingen kostnad för kommunen. Region Stockholms tillhandahåller även 
IT-systemet för administration.  

Överväganden 
Social omsorg anser att överenskommelsen om ”Samverkan vid uppsökande 
verksamhet (munhälsobedömning och munvårdsutbildning) och nödvändig 
tandvård” är tydlig och ändamålsenlig samt att den sätter fokus på ett viktigt 
hälsoproblem för målgruppen. Vidare anser Social omsorg att det är bra och 
tydliggörande att särskilja mellan överenskommelsen och rutiner. Social omsorg 
påtalar vikten av en bred representation från Stockholms läns kommuner, vid 
uppföljning av samverkansöverenskommelsen och vid revidering av tillhörande 
rutiner.  
 
Social omsorg föreslår därmed att Socialnämnden antar överenskommelsen om 
”Samverkan vid uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och 
munvårdsutbildning) och nödvändig tandvård” och att befintlig 
överenskommelse därmed upphör att gälla.  
 
 
 
 
 
 
 
Claes Lagergren  Lilian Carleson  
Socialchef   Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
 
 
 
 
 
 
Marie Tid   Camilla Wass 
Avdelningschef  Avdelningschef 
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