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2021-10-20 

Svar på rekommendation om att anta 
överenskommelse om tillgång till hälso-, sjuk- och 
tandvård för barn och unga som placeras utanför 
det egna hemmet 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att anta ”Överenskommelse om tillgång till hälso-, sjuk- 
och tandvård för barn och unga som placeras utanför det egna hemmet”. 

Sammanfattning 

Storsthlm rekommenderar kommunerna i Stockholms län och 
kommunalförbundet Vård och omsorg i Norrtälje att anta reviderad 
överenskommelse om samverkan med Region Stockholm gällande tillgång till 
hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga som placeras utanför det egna 
hemmet. Syftet med överenskommelsen är att säkerställa att barn och unga som 
vårdas utanför det egna hemmet får tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård på 
samma villkor som andra barn och unga. Överenskommelsen syftar till att stärka 
barnrättsperspektivet, förtydliga ansvarsfördelningen och stärka samverkan 
mellan parterna så att den enskilde får vård och insatser som är samordnade 
mellan kommunens och regionens verksamheter. Överenskommelsen och 
rutindokumentet har varit på två tjänstemannaremisser som har besvarats av 
individ-och familjeomsorgen i Täby kommun. Överenskommelsen börjar gälla 1 
april 2022.  
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Ärendet 

Storsthlms styrelse beslutade på sammanträdet den 10 juni 2021 att 
rekommendera kommunerna i länet och kommunalförbundet Vård och omsorg i 
Norrtälje att anta överenskommelsen mellan kommunerna i Stockholms län och 
Region Stockholm avseende tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård för barn och 
unga som placeras utanför det egna hemmet. Region Stockholms 
remissinstanser, samtliga kommuner och kommunförbundet Sjukvård och 
omsorg i Norrtälje har svarat att de ställer sig bakom överenskommelsen. 

Syftet med överenskommelsen är att säkerställa att barn och unga som vårdas 
utanför det egna hemmet får tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård på samma 
villkor som andra barn och unga. Överenskommelsen syftar till att stärka 
barnrättsperspektivet, förtydliga ansvarsfördelningen och stärka samverkan 
mellan parterna så att den enskilde får vård och insatser som är samordnade 
mellan kommunens och regionens verksamheter. 

Kommunernas ställningstaganden ska inkomma till Storsthlm senast den 28 
februari 2022. 

Överenskommelsen ska börja gälla från 1 april 2022. Avtalstiden gäller tills vidare 
med möjlighet för parterna att säga upp överenskommelsen med en 
uppsägningstid på tolv månader. 

Bakgrund till överenskommelsen 
Den 15 april 2017 infördes bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453) och 
hälso-och sjukvårdslagen (2017:30) om att kommuner och regioner ska ingå 
överenskommelser om samarbete i fråga om barn och unga som vårdas utanför 
det egna hemmet. Forskning visar att placerade barn och unga som grupp har 
betydligt fler hälsoproblem än andra jämnåriga. De har också en hög överrisk för 
fysisk och psykisk ohälsa i vuxen ålder. Samarbetet mellan huvudmännen genom 
överenskommelser bedöms vara en viktig åtgärd för att kunna åstadkomma mer 
jämlik vård för den här gruppen.  

Storsthlm och Region Stockholm fick, i enlighet med ny lagstiftning från april 
2017, skapa en överenskommelse gällande barn som vårdas utanför det egna 
hemmet.  Överenskommelsen skickades i augusti 2020 på en första 
tjänstemannaremiss till länets kommuner och berörda verksamheter i Region 
Stockholm. De synpunkter som inkom från remissinstanserna ledde till 
justeringar i både överenskommelse och rutin, framfört allt gällande delar som 
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berör samfinansiering av vissa HVB-placeringar och samordnad individuell plan. 
I mars 2021 skickades överenskommelsen och rutindokumentet ut på en andra 
tjänstemannaremiss för att förankra de ändringar som gjorts. Smärre ändringar 
har gjorts i överenskommelsen efter den remissen. Båda tjänstemannaremisserna 
har besvarats av individ-och familjeomsorgen i Täby kommun. Tjänstemännen 
har varit positiva till överenskommelsen i remissvaren.  

Ekonomiska överväganden 

Överenskommelsen beskriver och tydliggör ansvar och strukturer och hur 
Regionen och kommunen ska samverka. Ärendet föranleder således inte några 
ekonomiska konsekvenser för kommunen.  

Claes Lagergren 
Socialchef 

Kotte Wennberg 
Avdelningschef Individ- och familjeomsorg 

Bilagor 

1. Rekommendation om att anta Överenskommelsen om tillgång till hälso-, 
sjuk- och tandvård för barn och unga som placeras utanför det egna 
hemmet daterad den 10 juni 2021.  

2. Överenskommelse om tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård för barn och 
unga som placeras utanför det egna hemmet. 

 

Expedieras 

Storsthlm  


	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Ärendet
	Bakgrund till överenskommelsen

	Ekonomiska överväganden
	Bilagor
	Expedieras

