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Ärende/nr: SN 2021/0036

 

 

Socialnämnden 

Anta överenskommelsen om 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. Överenskommelsen ska börja gälla från 
2022-04-01. Nämndens protokollsutdrag, ett beslut om antagande av 
överenskommelsen är att likställas med undertecknade och ska vara regionen 
tillhanda senast 2022-02-28. 
 

Beslutsförslag 
Socialnämnden beslut 

 Anta överenskommelsen om tillgång till hälso-. Sjuk- och tandvård för barn 
och unga som placeras utanför det egna hemmet. 

 Överenskommelsen gäller från och med 2022-02-28. 
 

Bakgrund 
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. Samarbete mellan huvudmännen genom överenskommelser bedöms 
vara en viktig åtgärd för att kunna åstadkomma mer jämlik vård för den här gruppen.  
 
Storsthlm och Region Stockholm har haft uppdraget att, i enlighet med ny 
lagstiftning skapa en överenskommelse gällande barn som vårdas utanför det egna 
hemmet.  Storsthlm och Region Stockholm har arbetat fram en överenskommelse 
med tillhörande rutindokument, se vidare bilagorna.  
 
Överenskommelsen har varit på  remisser hos berörda parter i augusti 2020 och i 
mars 2021. De synpunkter som inkom ledde till justeringar i både överenskommelse 
och rutin. Smärre ändringar har gjorts efter den senaste remissen.  
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Förvaltningens slutsatser 
Samtliga parter har tidigare svarat att de ställer sig bakom överenskommelsen. 
Forskning visar att barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet, som grupp 
har betydligt fler hälsoproblem än andra jämnåriga, de har också en hög överrisk för 
fysisk och psykisk ohälsa i vuxen ålder. Förvaltningen bedömer att 
överenskommelsen är en god grund för att kunna åstadkomma en mer jämlik vård 
för Socialnämnders placerade barn och unga. 

 
Bilagor: 

1. Samverkan kring hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga som vårdas 
utanför det egna hemmet –Överenskommelse mellan Stockholms läns kommuner 
och Region Stockholm 

 
2. Samverkansrutiner gällande hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga som 

vårdas utanför det egna hemmet, daterat 2021-04- 
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