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Svar på interpellation 2004:22 av Monica Karlsson (kd) om nya medel till barn- och
ungdomspsykiatrin
Monica Karlsson (kd) har ställt följande fråga:
1. Vilka åtgärder kommer du vidta för att de mest behövande barnen och ungdomarna skall
få sina behov av behandlingsinsatser tillgodosedda?
Som svar vill jag anföra följande:
Sedan tidigare finns ett uppdrag till Barn och ungdomspsykiatrin(BUP) att utveckla
mellanvårdsformer och behandlingsalternativ för barn och ungdomar med specifika
behov. Uppdraget gavs i politisk enighet över under den förra mandatperioden. BUP har
under vintern presenterat ett principförslag vid namn BUP 2005 på hur verksamhetens
resurser och kompetens skall struktureras för att uppfylla uppdraget.
Förslaget syftar till att tillgodose behoven hos de mest behövande barnen genom ökad
differentiering av utbudet och bättre samverkan med socialtjänsten i nya former. Uppdrag
om att genomföra en ny struktur som tar sin utgångspunkt i principförslaget kommer
behandlas i samband med budgeten i höst.
Beloppet på 50 – 100 mkr som nämns i interpellationen hänger samman med den
diskussion som förts mellan kommun och landsting om delat kostnadsansvar vid HVB –
hem. Diskussionen har förts inom ramen för BUS – samarbetet.
I samband med framtagandet av BUS – policyn 2000 så drev KSL frågan om ökat ansvar
från landstinget när det gäller finansieringen av placeringar på HVB – hem. Det
resulterade i den skrivning som finns i BUS – policyns riktlinje 5. Skrivningen i BUS –
policyn har förväntningar på delad finansiering vid ett ökat antal placeringar vid HVB –
hem än vad som varit fallet tidigare.
För att infria dessa förväntningar har arbetsgruppen bestående av kommun och
landstingstjänstemän gjort bedömningen att landstinget skulle behöva skjuta till 50 – 100
mkr. Men även om landstinget skulle skjuta till pengar i den här storleksordningen så
finns ändå inga garantier för att tolk ningsdiskussioner skulle undvikas. Det kommer alltid
finnas en gråzon för tolkningar.
Arbetsgruppen har inte tagit ställning till om placering vid HVB – hem är den
effektivaste metoden att hjälpa barn med sammansatt problematik. Och inga
ställningstaganden har tagits till den inriktning som eventuella satsningar för framtiden
bör ha. Det finns mycket som talar för att det istället bör satsas på utveckling av kunskap
och behandlingsmetodik i nära samverkan mellan kommunerna och BUP.
Med anledning av det ha r inom ramen för BUS – samarbetet, Beställarkontor Vård och
KSL (BUS-sekretariatet) fått i uppdrag att lägga fram en handlingsplan med förslag på
insatser som kan bidra till att utveckla och förbättra insatserna för barn och ungdomar
med sammansatt social och psykiatrisk problematik.

Därmed anser jag interpellationen besvarad.
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