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Svar på interpellation 2004:19 av Margareta Herthelius (fp) om bristande samverkan, som
medför att barn inte får psykiatrisk vård
Margareta Herthelius (fp) har ställt följande frågor:
1. Stämmer – enligt din mening – Socialstyrelsens analys när det gäller Stockholms län?
2. Vad tänker du göra för att förbättra situationen?
Som svar vill jag anföra följande:
Socialstyrelsens granskning visar att det i många fall finns samsyn mellan BUP och
socialtjänsten rörande behovet av samverkan. Det finns enighet mellan socialtjänsten och
BUP om att de behöver samverka kring vissa grupper, t ex barn som utsatts för
övergrepp, barn med sammansatta vårdbehov och ”de mest utsatta barnen”. Däremot
finns det skillnader i förväntningarna på samverkan och på varandra.
I Stockholms län finns ett organiserat samarbete mellan landstinget och kommunerna om
barn- och ungdomspsykiatriska frågor genom BUS (Barn och ungdomar som behöver
särskilt stöd från både kommunen och landstinget). BUS – samarbetet är uttryckt i
gemensam länspolicy med riktlinjer för att samordna insatser kring barn- och ungdomar
som behöver särskilt stöd från både landsting och kommun.
Samarbetet fungerar i huvudsak bra och det finns många goda exempel i länet. Där det
inte fungerar så är det framförallt missnöje med riktlinje 5 som tenderar att infektera allt
samarbete. Det är riktlinje 5 som föranleder de största diskussionerna mellan landstinget
och kommunerna i Stockholms län. Orsaken är de stora kostnader som är förenade med
en placering på behandlingshem. Därför genomförs nu en översyn av skrivningarna i
riktlinje 5 i syfte att klargöra huvudmännens behandlings- och kostnadsansvar.
Jag delar rapportens slutsats att det finns områden där huvudmännen ej har gemensam
syn på samverkan, ex asylsökande barn och ungdomar. Det är inte acceptabelt och bör
därför beaktas i det fortsatta arbetet med att utveckla samverkan mellan huvudmännen.
De områden där samverkan mellan kommun och landsting behövs bör kunna integreras i
BUS- samverkan.
Den lokala samverkan mellan huvudmännen vad gäller BUS –frågor fungerar i huvudsak
bra. Kommunerna har också tydligt uttalat att samverkan kring barn- och ungdomar i
BUS – policyn har utvecklats i positiv riktning.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
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