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Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin-gemensam granskning 
med kommunerna. Sammanställning av inkommande yttranden. 

Region Uppsalas revisorer har tillsammans med länets kommuners revisorer låtit granska barn- 

och ungdomspsykiatrin i länet. Svar har inkommit från Tierp, Heby, Östhammars, Älvkarleby 

och Enköpings kommuner samt från Region Uppsala. 

 

Sammantaget instämmer de svarande kommunerna att BUP inte fungerat tillfredsställande och 

att detta i sin tur påverkat främst elevhälsan men också socialtjänsten negativt. Kommunerna 

ställer sig positiva till den kartläggning som föreslås i rapporten, men anser att det inte är en 

uppgift för kommunerna. 

 

Tierps kommun menar vidare att det idag finns oklarheter kring ansvaret, men inte mellan 

kommunen och Region Uppsala som rapporten beskriver, utan mellan primärvård och 

specialistvård inom Region Uppsala. 

 

Tierp anser att kommunen och Region Uppsala gemensamt ska utreda var det finns behov av 

samverkansavtal.   

 

Kommunen instämmer i rekommendationen att SIP ska användas, men att det förutsätter att även 

Region Uppsala tillämpar rekommendationen. 

 

Rapporten rekommenderar att Tierp ska starta ett projekt för att minska sk ”hemmasittare”. I 

Tierp finns redan idag flera projekt som riktar sig mot skolfrånvaro. 

 

Heby kommun instämmer i stora delar av rapportens förslag angående SIP. Kommunen anser 

vidare att en strukturerad närvårdssamverkan skulle kunna bidra till gemensamma kartläggningar 

och de analyser som rapporten föreslår.  

 

Älvkarleby kommun är positiv till en utveckling av närvårdssamarbetet, men vill samtidigt 

betona vikten av att även Region Uppsala deltar i samarbetet. 

 

Kommunen betonar att det är Region Uppsalas ansvar att bedriva vård i psykiatriska 

frågeställningar och om det råder otydligheter i ansvarsfördelningen så är det en otydlighet 

mellan primärvård och specialistvård nom Region Uppsala.  

 

Östhammars kommun anser att revisionen inte bör följa rekommendationerna i rapporten 

eftersom man anser att rapporten består av generaliseringar och kunskapsbrister.  
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Kommunen ställer sig positiv till samarbetet med kartläggning av målgruppen i enlighet med vad 

rapporten föreslår. Kommunen instämmer inte i att det finns oklara ansvarsförhållanden och brist 

på samverkan. 

 

Vidare anser kommunen att det finns samverkansavtal i tillräcklig utsträckning men det som 

saknas är engagemanget att leva upp till dessa. Det finns en otydlighet, men mellan primärvård 

och specialistvård inom Region Uppsala. 

 

Angående närvården anser kommunen att samarbetet påtagligt skulle förbättras om Region 

Uppsala deltog i större utsträckning än vad man gör idag. 

 

Knivsta kommun instämmer i att samverkansavtal behöver upprättas och att närvårdssamarbetet 

ger goda förutsättningar för samverkan. 

 

I sitt beslut om yttrande uppmanar kommunen Region Uppsala att skyndsamt tillse att en 

mellannivå för (första linje) skapas. 

 

Enköpings kommun anser i sitt yttrande att vården blir ojämlik på grund av frånvaron av en 

första linje.  Kommunen instämmer inte i bedömningen att det är brist på avtal som bidrar till 

avsaknad av samverkan, utan att det istället är personalbristen inom BUP och BUPs flytt till 

Uppsala har påverkat möjligheterna till samverkan.  

 

Vidare anser kommunen att SIP är ett användbart verktyg men behöver utvecklas. 

 

Region Uppsala anser att en mer fördjupad analys av samverkan än den som ges i rapporten 

hade varit önskvärd för att komma vidare i arbetet.  

 

Region Uppsala lyfter fram regionbildningen och den nationella överenskommelsen mellan 

staten och SKL ”stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2017” som två viktiga 

processer i arbetet. Regionbildningen har bidragit till att samverkan mellan huvudmännen 

förstärkts, bland annat har samrådet HSVO, Hälsa Stöd Vård och Omsorg bildats. Samrådet 

består av politiska representanter från kommunerna och från vård- och sjukhusstyrelsen och har 

förutsättningar att utarbeta de uppföljningsbara mål som revisionen rekommenderar.  

 

Region Uppsala lyfter också fram närvårdssamarbetet som en organiserad samverkansstruktur 

för huvudmännen.   

 


