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Remiss Rekommendation om att anta
Överenskommelse hälso-, sjuk- och tandvård för
barn och unga utanför det egna hemmet
Svar på remiss från Kommunstyrelsen, dnr 2021/833
Förslag till beslut
Nämnden godkänner förvaltningens svar på remissen och
överlämnar det till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
2017 infördes bestämmelser i socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och
sjukvårdslagen (HSL) gällande att kommuner och regioner ska ingå
överenskommelser om samarbete i frågor som rör barn och unga
som vårdas utanför det egna hemmet. 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.
Överenskommelsen avser placeringar enligt socialtjänstlagen och
LVU i Hem för vård och boende (HVB), Ungdomshem (SiS), Jouroch familjehem (inklusive släkting- och nätverkshem) och
Stödboende och gäller placerade barn 0-17 år och placerade unga
18-20 år. Även ensamkommande asylsökande barn och unga som
vårdas utanför det egna hemmet med stöd av SoL eller LVU ingår i
överenskommelsen. Förvaltningen ställer sig positiv till
överenskommelsen.
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Bakgrund
2017 infördes bestämmelser i socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och
sjukvårdslagen (HSL) gällande att kommuner och regioner ska ingå
överenskommelser om samarbete i frågor som rör barn och unga
som vårdas utanför det egna hemmet.
Den politiska ledningsgruppen för samverkan inom vård och
omsorg beslutade i maj 2017 att uppdra åt Storsthlm och Region
Stockholm att, i enlighet med den nya lagstiftning, skapa en
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överenskommelse gällande barn som vårdas utanför det egna
hemmet. Parternas gemensamma målsättning med
överenskommelsen var 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. 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 därför vara en viktig åtgärd för
att kunna åstadkomma mer jämlik vård för barn och unga som
placerats utanför det egna hemmet.
På grund av brist på personella resurser inom Region Stockholm
försenades arbetet med överenskommelsen och återupptogs igen
hösten 2019. 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 mars 2021 skickades
överenskommelsen och rutindokumentet ut på en andra remiss för
att förankra de ändringar som gjorts. Små justeringar gjordes
därefter. Region Stockholms remissinstanser, samtliga kommuner
och kommunförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje har svarat
att de ställer sig bakom överenskommelsen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts på avdelning socialtjänst och fritid.
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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 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. Målgruppen för
överenskommelsen är alla barn (0–17 år) och unga (18–20 år) som
vårdas utanför det egna hemmet med stöd av SoL och LVU i
 Hem för vård och boende (HVB)
 Ungdomshem (SiS)
 Jour- och familjehem (inklusive släkting- och nätverkshem)
 Stödboende
Dessa barn och unga kan, utöver SoL eller LVU, även omfattas av
annan lagstiftning såsom lagen (1993:387) om stöd och service för
vissa funktionshindrade (LSS). Även ensamkommande asylsökande
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barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet med stöd av
SoL eller LVU ingår i överenskommelsen.
Överenskommelsen börjar gälla när samtliga parter antagit den, och
tidigast från 2022-01-01. Parternas beslut om antagande är att
likställas med undertecknande av överenskommelsen.
Överenskommelsen ska därefter gälla tills vidare.
Syftet med överenskommelsen är att öka förutsättningar för att lagar
och regler följs av parterna samt att underlätta tillämpning av
gällande regelverk som gäller för placerade barn och unga. Syftet är
också att öka förutsättningarna för tidiga och samordnade insatser.
Överenskommelsen gäller för de verksamheter inom regionen som
har ansvar att tillhandahålla hälso-, sjuk- och tandvård och för de
verksamheter inom kommunens socialtjänst, som har ett ansvar för
att samverka kring ett barn eller en ung person inför och under en
placering samt inför placeringens avslutande.
Med överenskommelsen finns en rutin som konkret beskriver hur
parterna ska samverka för att säkerställa att barn och unga som
vårdas utanför det egna hemmet ska få tillgång till hälso-, sjuk- och
tandvård på samma villkor som andra barn och unga. Samordningen
av insatser och säkerställandet av att barn och unga i samhällsvård
får det stöd och den hälso-, sjuk- och tandvård som de behöver och
har rätt till, underlättas av tydlighet gällande ansvarsfördelning
mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm och
hur samverkan ska gå till.
Under hösten 2021 planeras att inrätta en utvecklingsgrupp
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 i
utvecklingsgruppen ska fokusera på strukturella samverkansbrister.
Tanken är att erfarenheter från utvecklingsgruppens arbete sedan
kan integreras i framtida rutindokument.
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Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen ställer sig positiv till överenskommelsen. Alla barn
och unga har rätt till en trygg uppväxt, och att få stödinsatser och
hälso-, sjuk- och tandvårdsinsatser efter behov ingår i detta.
Överenskommelsen förtydligar viktiga områden såsom parternas
gemensamma och enskilda ansvar för att hälso-, sjuk- och tandvård
för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet ska
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tillgodoses. Överenskommelsen är viktig för att tillgodose att barn
och unga i samhällsvård den vård och omsorg som behövs för att
stävja och förebygga psykisk ohälsa, dålig tandhälsa och låg
vaccinationstäckning som både svensk och internationell forskning
visar. En rad studier visar också att barn i samhällsvård har en hög
överrisk för fysisk och psykisk ohälsa i vuxen ålder. Att respektive
huvudmäns ansvar tydliggörs är viktigt så att de barn- och
ungdomar som behöver hälso-sjukvård eller tandvård kan få detta så
fort som möjligt och inte riskerar att hamna mellan stolarna.

Lisa Kinnari
Stadsdelsdirektör

Magnus Borgsten
Avdelningschef

Bilagor
1. Rekommendation om att anta överenskommelse om tillgång
till hälso-, sjuk-och tandvård för barn och unga som
placerats utanför det egna hemmet
2. Överenskommelse om tillgång till hälso-, sjuk-och tandvård
för barn och unga som placerats utanför det egna hemmet
3. Rutindokument överenskommelse hälso-, sjuk-och tandvård
för barn och unga som placerats utanför det egna hemmet
4. PP-presentation hälso-, sjuk-och tandvård för barn och unga
som placerats utanför det egna hemmet
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