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Genomlysning av organisation för 
socialpsykiatrin i Uppsala kommun  

Förslag till beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att i samråd med 

socialförvaltningen se över reglementet för att se om nämndernas olika 
ansvarsområden behöver tydliggöras, 

2. att vård- och omsorgsförvaltningen i samråd med socialförvaltningen reviderar 
den gemensamma överenskommelsen, samt 

3. att vård- och omsorgsförvaltningen i samråd med socialförvaltningen ska 

påbörja arbetet med en väg in för personer som är i behov av stödinsatser och att 
förvaltningen återkommer till nämnden med information om det pågående 

arbetet. 

Ärendet 

Vid omsorgsnämndens sammanträde i april 2021 beslutade nämnden att vård- och 

omsorgsförvaltningen i samråd med socialförvaltningen skulle utreda organisation för 

socialpsykiatrin i Uppsala kommun och att en oberoende utredare skulle tillsättas för 

uppdraget. Anledning till beslutet var att personer faller mellan stolarna på grund av 
otydlig ansvarsfördelning mellan omsorgsnämnden och socialnämnden. 

En upphandling gjordes och KPMG fick uppdraget att göra genomlysningen av 
organisationen. Inför genomlysningen tillsattes även en förvaltningsövergripande 
styrgrupp med representation från båda förvaltningarna.  
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Då Uppsala kommun är en stor och komplex organisation har utredarna haft svårt att 
sätta sig in i den komplexitet som råder både när det gäller nämndernas 
ansvarsområden samt förvaltningarnas olika organisationer. Styrgruppen har därför 

haft täta och regelbundna avstämningar och dialoger med utredarna där det löpande 
redovisats iakttagelser och förslag till åtgärder. 

Tre områden har identifierats under utredningsarbetet och dessa är: 

1. Otydligt reglemente när det gäller omsorgsnämndens och 
socialnämndens ansvarsområden.  

Som reglementet är utformat ser utredarna att det inte ger någon vägledning hur den 
enskildes huvudsakliga problematik ska bedömas och utredarna föreslår att 

reglementet ses över för att tydliggöra ansvarsuppgifterna för omsorgsnämnden samt 
socialnämnden.  

2. Den gemensamma överenskommelse som togs fram 2018 och som 

reglerar tolkning av reglementet och ett förtydligande av 

ansvarsfördelningen. 

I nuvarande överenskommelse framkommer en beskrivning av den definition av 

psykisk funktionsnedsättning som ska gälla. Där framgår bland annat att den som är 

under 18 år inte anses ha en psykisk funktionsnedsättning. Utredarna ser att personer 
under 18 år med psykisk funktionsnedsättning riskerar att inte få rätt insatser utifrån 
nuvarande överenskommelse och menar därför att överenskommelsen behöver ses 

över och revideras årligen för att vara anpassad till rådande förhållanden.  

3. Samverkansprocesserna mellan nämnderna för att minimera risken att 

personer som är i behov av stöd ska falla mellan stolarna. 

Utredarna har identifierat personer med samsjuklighet som får insatser från båda 
nämnderna. De ser att det finns en uppenbar risk att behövliga insatser uteblir eller blir 

onödigt dyra om behovet blivit för stort innan insatsen kommit till stånd. Detta då 
ansvarsfördelningen, enligt utredarnas bedömning, är otydlig och det inte finns en 

tydlig reglering för hur samverkan mellan nämnderna/förvaltningarna ska ske. 
Utredarna anser att flera ingångar för den enskilde medborgaren kan innebära 

svårighet i att se till den enskildes helhetssituation, vilket är särskilt besvärligt i 
förhållande till en sårbar medborgargrupp som behöver vända sig till fler instanser för 

att få stöd och hjälp. Utredarna menar att detta även är något som lyfts fram i 

delbetänkande av Samsjuklighetsutredningen (SOU 2021:93). 

Parallellt med utredningsarbetet har förvaltningsledningarna haft regelbundna 
samverkansmöten för att diskutera förslag och åtgärder och ser nu att man vill 
intensifiera arbetet med att ta fram en väg in för personer som är i behov av 
stödinsatser, samt hur en sådan väg in kan organiseras mellan förvaltningarna.  

Ekonomiska konsekvenser 

De två första förslagen till beslut innebär inte några ekonomiska konsekvenser för 
nämnden. Vad gäller ekonomiska konsekvenser för en väg in kan förvaltningen inte ta 
ställning till i dagsläget utan eventuella ekonomiska konsekvenser kommer att 

presenteras i information till nämnden. 
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Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 3 februari 2022 

 

 

 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

 

 

Lenita Granlund  
Förvaltningsdirektör  
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