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Socialnämnden

Storsthlm: Rekommendation överenskommelse hälso-, sjukoch tandvård för barn och unga utanför det egna hemmet,
S/20/0008, remissvar
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 12 oktober
2021, överlämnas till kommunstyrelsen som sitt yttrande på remiss Storsthlm:
Rekommendation överenskommelse hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga
utanför det egna hemmet, S/20/0008.

Sammanfattning
Socialnämnden har ombetts yttra sig över Storsthlm styrelses rekommendation till
länets kommuner att anta överenskommelse om samverkan kring hälso-, sjuk- och
tandvård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.
Överenskommelsen utgör en god grund för en viktig och bra samverkan mellan hälsooch sjukvård och socialtjänsten för att berörda barn och unga ska få en god vård och
bör därför antas.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har ombetts yttra sig över Storsthlm styrelses rekommendation till
länets kommuner att anta överenskommelse om samverkan kring hälso-, sjuk- och
tandvård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.
Förvaltningen har tidigare vid två tillfällen yttrat sig i ärendet och det ursprungliga
förslaget genomgick en del förändringar efter första remissrundan. Följande
revideringar har varit av betydelse:

 Överenskommelsen och rutindokumentet har reviderats i många delar/skrivningar i
syfte att språkligt förenkla och innehållsmässigt förtydliga.
 Ett avsnitt som beskriver samordnad individuell plan har lagts till i både
överenskommelse och rutin.
 Avsnittet om samfinansiering vid HVB-placeringar har tagits bort och beslut har
fattats om en gemensam utvecklingsgrupp med uppdrag att nå en samverkanslösning
gällande placeringar för barn och unga i behov av både socialt och psykiatriskt stöd.
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Socialnämnden har i sitt andra yttrande ställt sig positiv till dessa revideringar.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen ställer sig positiv till överenskommelsen och bedömer att den utgör en
god grund för en viktig och bra samverkan mellan hälso- och sjukvård och
socialtjänsten för att berörda barn och unga ska få en god vård.
Utifrån studier vet vi att placerade barn och ungas hälsa är sämre jämfört med andra
barn som ej är placerade. Överenskommelsen kommer att tydliggöra det
gemensamma ansvaret för placerade barn och unga och deras behov kopplade till
hälsa. Utifrån det kommer rutiner behöva tas fram som kommer att säkerställa att
målgruppens hälsa följs upp regelbundet.

Barnkonsekvenser
Förvaltningen ser att den nya överenskommelsen går i linje med
barnkonventionens intention, särskilt artikel 24 gällande barns rätt till tillgång till
hälso- och sjukvård, och överenskommelsen lyfter på flera områden barn och
ungas rättigheter till stöd.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Förvaltningen bedömer att verksamheten inte kommer få några ekonomiska eller
juridiska konsekvenser utifrån överenskommelsen.
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