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Rekommendation om att anta 
Överenskommelsen om tillgång till hälso-, 
sjuk- och tandvård för barn och unga som 
placeras utanför det egna hemmet 
Rekommendation 
Storsthlms styrelse beslutade på sammanträdet den 10 juni 2021 att rekommendera 
kommunerna i länet och kommunalförbundet Vård och omsorg i Norrtälje att anta 
överenskommelse 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. 

Sammanfattning  
Kommunerna i Stockholms län och kommunalförbundet vård och omsorg i Norrtälje 
rekommenderas 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.  

Beskrivning av ärendet  
Den 15 april 2017 infördes bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) och hälso- 
och sjukvårdslagen (2017:30) (HSL) 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. Samarbete mellan huvudmännen genom överenskommelser 
bedöms vara en viktig åtgärd för att kunna åstadkomma mer jämlik vård för den här 
gruppen.  

VIS - Politisk ledningsgrupp för samverkan inom vård och omsorg beslutade redan 23 
maj 2017 att uppdra åt Storsthlm och Region Stockholm att, i enlighet med ny 
lagstiftning från april 2017, skapa en överenskommelse gällande barn som vårdas 
utanför det egna hemmet. Arbetet försenades då Region Stockholm saknade personella 
resurser för uppdraget. Hösten 2019 kunde arbetet återupptas igen och sedan dess har 
Storsthlm och Region Stockholm arbetat med att ta fram överenskommelsen med 
tillhörande rutindokument.  

Överenskommelsen skickades i augusti 2020 på en första remiss till länets kommuner 
och berörda verksamheter i Region Stockholm. De synpunkter som inkom ledde till 
justeringar i både överenskommelse och rutin. Framför allt arbetades avsnittet om 
samordnad individuell plan om.  

I den första remissomgången fanns ett avsnitt rörande samfinansiering av vissa HVB-
placeringar med i överenskommelsen. Avsnittet beskrev när en samfinansiering kan bli 
aktuell och beslutsprocessen för detta. Efter den första remissomgången gjorde Region 
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Stockholm bedömningen att avsnittet behövde tas bort ur överenskommelsen. Flertalet 
av de remissvar som inkom från kommunerna var positiva till att avsnittet om 
samfinansiering fanns med.  

För att kunna nå en överenskommelse, men samtidigt säkerställa att parterna når en 
samverkanslösning i dessa frågor, enades om att skapa en gemensam utvecklingsgrupp. 
Där ska parterna diskutera och tydliggöra hur samverkan i svåra och komplexa 
situationer ska fungera vad gäller ansvarsfördelning mellan kommun och region vid 
HVB-placeringar för barn och unga i behov av både socialt och psykiatriskt stöd. 
Arbetet ska fokusera på strukturella samverkansbrister. Erfarenheter från 
utvecklingsgruppens arbete kan sedan integreras i framtida rutindokument.  

Storsthlm och Region Stockholm kommer att påbörja arbetet med utvecklingsgruppen 
när både hälso- och sjukvårdsnämnden fattat beslut att anta överenskommelsen och 
Storsthlms styrelse beslutat att rekommendera kommunerna i länet att anta den.  

I mars 2020 skickades överenskommelsen och rutindokumentet ut på en andra remiss 
för att förankra de ändringar som gjorts. Smärre ändringar har gjorts efter den 
remissen. Region Stockholms remissinstanser, samtliga kommuner och 
kommunförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje har svarat att de ställer sig bakom 
överenskommelsen. 

Ärendegång 
Rekommendationen adresseras till kommunstyrelserna och kommunalförbundet Vård 
och omsorg i Norrtälje enligt den rutin som gäller vid beslut i Storsthlms styrelse. 
Kommunerna fattar beslut enligt gällande delegationsordning.  

Kommunerna ombeds meddela sina ställningstaganden genom att sända in 
protokollsutdrag eller annan beslutshandling till Storsthlm.  

Beslut om antagande av överenskommelse är att likställas med 
undertecknande. 
 
Överenskommelsen börjar gälla 2022-04-01  

Svarsperiod 
Storsthlm önskar få kommunernas ställningstaganden senast den 28 februari 2022 med 
e-post till registrator@storsthlm.se 

Frågor och information 
Frågor med anledning av detta besvaras av Tina Trygg, tina.trygg@storsthlm.se 

Med vänlig hälsning 

  

Mats Gerdau Madeleine Sjöstrand 
Förbundsordförande Storsthlm Förbundsdirektör Storsthlm 
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