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Svar på interpellation avseende utökat samarbete mellan 
Socialtjänsten och BUP för barn som bevittnat eller utsatts 
för våld 

Bakgrund 

På kommunfullmäktigemötet 2021-02-17 fattades beslutet att socialnämnden inom 
ramarna för HSVO:s verksamhet skulle få i uppdrag att arbeta för ett utökat samarbete 
mellan socialtjänsten och barn-och ungdomspsykiatrin med inriktning på barn som 

bevittnat eller utsatts för våld i hemmet. 

Med anledning av detta frågar Lovisa Johansson (F!) socialnämndens ordförande  

1. På vilka sätt har beslutet implementerats?  

2. På vilket sätt har samarbetet utökats mellan instanserna?  

3. Finns det planer på att ytterligare utöka samarbetet? 

Svar 

Strategi för närvårdssamverkan 2021-2023 anger att en väl fungerande samverkan 
mellan Region Uppsala och länets kommuner är en förutsättning för ett framgångsrikt 

och hållbart utvecklingsarbete i länet. Socialförvaltningen och Uppsala kommun 

arbetar inom flera områden för att utveckla samverkan med Region Uppsala avseende 

våld i nära relation.  

Region Uppsala och Uppsala kommun har ett kontinuerligt utvecklingsarbete via 
Barnahus i Uppsala då många av barnen passerar Barnahus och/eller 

barnskyddsteamet initialt. Barnahus är en plats för barn och ungdomar mellan 0-18 år. 
Det gäller barn och ungdomar som blivit utsatta för ett brott. Det kan exempelvis 

handla om våld av någon närstående eller om man blivit utsatt för ett sexualbrott. 

Miljön här är särskilt anpassad för barn och ungdomar. 

Vid Barnahus finns barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) med vid samråden sedan ett 
par år tillbaka (2 ggr/veckan). BUP har möjlighet att slå i journalen på begäran av 
antingen åklagare eller socialtjänst. BUP erbjuder även att socialtjänsten kan 

konsultera dem i eventuella remissförfaranden främst hur socialtjänsten kan formulera 

sig i remissen så man remitterar ”rätt” saker. 

Vid sammanträdet i maj 2021 gav socialnämnden förvaltningen i uppdrag att 
återkomma med en beskrivning av förvaltningens samlade arbete med mäns våld mot 

kvinnor och beskriva den förbättringspotential som finns i arbetet med mäns våld mot 
kvinnor. Vid förvaltningens redovisning i december 2021 lyftes bland annat 
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gränsdragningar gentemot Region Uppsala som ett utvecklingsområde och 
aktivitetsplanen som förvaltningen arbetar med under 2022 fångar denna fråga.  

Hösten 2021 fattade HSVO tjänsteledning beslut om att Region Uppsala och länets 
kommuner ska ta fram en riktlinje gällande arbetet med våld i nära relationer. 
Riktlinjen ska gälla alla åldrar. Arbetsgruppen startade upp arbetet under våren 2022. 

Socialförvaltningen har under våren 2022 initierat en samverkan med Region Uppsala 

och barn och ungdomshälsan som har i uppdrag att ta emot barn och unga som mår 
dåligt, till exempel vid nedstämdhet, oro, ångest eller svårigheter att reglera känslor 
och beteenden. Under våren genomförs möten där socialförvaltningens chefer inom 
avdelning barn och ungdom myndighet och barn och ungdom insats tillsammans med 

representanter från barn och ungdomshälsan informerar om varandras verksamheter 

samt diskuterar olika utvecklingsområden. 

Utöver ovanstående arbetar socialnämnden med en revidering av program mot våld i 
nära relationer och vid sammanträdet den 26 april beslutades att överlämna förslag till 
program till kommunstyrelsen för vidare beredning samt att föreslå att 

kommunfullmäktige uppdrar till socialnämnden att ta fram handlingsplaner rörande 
hedersrelaterat våld och förtryck och våld i nära relationer. 

Tillsammans med Länsstyrelsen i Uppsala län bedrivs även ett gemensamt strategiskt 

nätverk för hedersrelaterade frågor. Nätverket ses två gånger per termin med 

yrkesverksamma från bland annat socialtjänsten i länet men också 

kvinnofridsmottagningen, barnskyddsteamet, nationellt centrum för kvinnofrid, 
ungdomsmottagningarna och centrala elevhälsan.  

 

Asal Gohari (S) 

Ordförande i Socialnämnden 


