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BUS-Överenskommelse – Revidering av lokal
överenskommelse om samverkan kring barn och
ungdomar i behov särskilt stöd
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnden godkänner förslag till reviderad överenskommelse om lokal
samverkan mellan Kommunalförbundet sjukvård och omsorg, Socialnämnden, Barn- och
skolnämnden samt Utbildningsnämnden

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Förvaltningscheferna för Kommunalförbundet sjukvård och omsorg, Socialkontoret samt
Barn- och utbildningskontoret har gemensamt upprättat förslag till reviderad
överenskommelse avseende lokal samverkan.
Barn- och skolnämnden föreslås godkänna reviderad överenskommelse.

Ärendet
Beskrivning
Kommunförbundet Stockholms län (StorSthlm) och Stockholms läns landsting (SLL) har
kommit överens om att utveckla former för samverkan kring barn och ungdomar i behov av
särskilt stöd (BUS). Överenskommelsen reviderades av StorSthlm, dåvarande KSL, och
SLL 2012-03-29, och efter beslut av fullmäktige i Norrtälje kommun och Stockholms läns
landsting tecknade huvudmännen 2012-10-08 en överenskommelse om fortsatt
samverkan.
Lokal BUS-överenskommelse tecknades initialt 2009-12-18 och har därefter reviderats i
maj 2012 samt i februari 2014.

Syftet med samverkansöverenskommelsen är att tydliggöra ansvarsfördelningen och
samverka för att på bästa sätt ta tillvara kommunens resurser och kompetenser så att barn
och ungdomar folkbokförda i Norrtälje kommun i behov av särskilt stöd och deras anhöriga
får de insatser de behöver och har rätt till. Att på bästa sätt ta tillvara kommunens resurser
och kompetenser så att barn och unga får sina rättigheter och behov tillgodosedda. Samt
att möjliggöra långsiktigt hållbara lösningar för barnet och att rätt insats ges till rätt person
vid rätt tidpunkt.

Intern

Förvaltningscheferna för Kommunalförbundet sjukvård och omsorg, Socialkontoret samt
Barn- och utbildningskontoret har gemensamt upprättat förslag till reviderad
överenskommelse avseende lokal samverkan (bilaga).
Överenskommelsen reglerar de övergripande utgångspunkterna för samverkan, uppdrag
och ansvarsområden, samverkansorganisation, samt hur uppföljning ska ske.
Överenskommelsen innehåller även BUS-plan som bilaga med mål och aktiviteter för att
tydliggöra samverkansuppdraget.
Förändringar från föregående plan är dels att vi utvecklat syftet, ändrat sammansättningen
i styrgruppen genom att lägga uppdraget på avdelnings- och verksamhetschefer då det var
svårt att hinna med för förvaltningsdirektörer. Vi har även tagit hjälp av TiNK som stöttar
oss i sammankallandet av styrgrupp. Det medför att vi lagt till rubrik, ”6.
Samordningsfunktion”. Vi har även förtydligat samverkansorganisationen under rubrik 7
där vi lagt till ”Samverkan förvaltningsledning”.
Lagkrav
Ej tillämpligt
Koppling till gällande styrdokument
Regionens BUS-överenskommelse
Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Revideringen av samverkan bedöms rymmas inom befintlig budgetram.

Förvaltningens analys och slutsatser
Barn- och utbildningskontoret ställer sig positiva till de genomförda förändringarna i
överenskommelsen. Kontoret anser att förändringarna kommer att bidra ännu tydligare i den
gemensamma samverkan med ett förtydligat syfte och en sammansättning av deltagare som dagligen
arbetar med barn och unga där vi väldigt ofta behöver samverka.

Tidplaner
Ärendet behandlas vid barn- och skolnämndens arbetsutskott 2021-02-22 och vid barn- och
skolnämndens sammanträde 2021-03-15.
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Bilagor
Bilaga 1 - Förslag till ny BUS-Samverkansöverenskommelse, jan 2021
Bilaga 2 – BUS-Samverkansöverenskommelse, 2014
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