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BUS - lokal samverkansöverenskommelse
Överenskommelse avseende lokal samverkan rörande barn och
ungdomar i behov av särskilt stöd i Norrtälje kommun.
1. Parter
Barn- och skolnämnden
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
(KSON)
2. Bakgrund
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.
3. Syfte
Syftet med samverkansöverenskommelsen är att tydliggöra
ansvarsfördelningen och ansvarstagande för att:
-

Samverka kring 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.

-

På bästa sätt ta tillvara kommunens resurser och kompetenser så att
barn och unga får sina rättigheter och behov tillgodosedda.

-

Möjliggöra långsiktigt hållbara lösningar för barnet och att rätt insats
ges till rätt person vid rätt tidpunkt.
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4. Övergripande utgångspunkter för samverkan
Parterna har ett gemensamt ansvar för att tidigt identifiera
barn/ungdomar som avviker i sin utveckling och/eller har psykiska
problem samt att tidigt samordna sina insatser.
Parterna är överens om att:
• arbetet ska utgå från regional och lokal BUS-överenskommelse,
inklusive lokal BUS- - plan
• arbetet ska utgå från FN:s barnkonvention
• arbetet ska präglas av ömsesidig respekt för respektive parts uppdrag
och kompetens
• utveckla samverkan kring barn och ungdomar i behov av särskilt
stöd i Norrtälje
• identifiera och synliggöra viktiga problemområden att samverka
kring
• andan är att göra det lilla extra som behövs
5. Uppdrag och ansvarsområden
Barn och ungdomar som är i behov av särskilt stöd ska i första hand få
detta tillgodosett på basnivå och i sin vardagsmiljö. Basnivå utgörs av
förskola, skola, elevhälsa, fältverksamhet, ungdomsmottagning,
mödrahälsovård, barnhälsovård samt husläkarverksamhet. Ändras
uppdraget för barn- och ungdomsmedicinsk mottagning kan även denna
utgöra basnivå.
När resurserna på basnivå inte är tillräckliga kan det bli aktuellt med
insatser på specialistnivå i form av utredning, diagnostik, behandling
samt långsiktiga insatser. Specialistnivå utgörs av socialtjänstens
individ- och familjeomsorg, vård och omsorg om funktionshindrade,
basteam för utredning av ADHD, barn- och ungdomsmedicinsk
mottagning, habiliteringscenter, barn- och ungdomspsykiatri och
mottagning för unga vuxna 16 - 24 år.
Barn- och skolnämnden samt Utbildningsnämnden
Barn- och skolnämnd samt Utbildningsnämnd ansvarar för pedagogik
och omsorg via förskola, grund-/grundsärskola och gymnasie/gymnasiesärskola enligt skollagen.
Socialnämnden
Socialnämnden ansvarar för socialtjänstens förebyggande arbete,
utredning och bistånd med stöd av socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om
vård av unga (LVU).
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
KSON ansvarar som beställare för att invånarna i Norrtälje kommun får
sjukvård och omsorg, inklusive hälsofrämjande och förebyggande
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insatser. Ansvaret omfattar primärvården och delar av Norrtäljebornas
specialiserade vård, samt bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) till
personer med funktionsnedsättning och insatser enligt Lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS).
6. Samordningsfunktion
Kommunstyrelsen - Trygghet och Säkerhetskontoret
Kommunstyrelsen har via avdelningen Trygg i Norrtälje kommun en
stödfunktion att leda och samordna olika utvecklingsområden kring det
förebyggande arbetet med barn och unga. Folkhälsostrategen ansvarar
för att vara ett oberoende stöd som ordförande i BUS styrgrupp.
Ordföranderollen innebär att säkerställa och hålla samman arbetet i
styrgruppen.

7. Samverkansorganisation
Lokalpolitisk samverkan
En gång per år möts representanter (arbetsutskott/presidium) för KSON,
Socialnämnden, Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden för att
följa upp samverkan enligt den lokala BUS-överenskommelsen inklusive
BUS-plan.
Parterna turas om att vara sammankallande på rullande schema genom
respektive parts styrgruppsmedlem i följande turordning:
KSON (2020)
Barn- och skolnämnden & Utbildningsnämnden (2021)
Socialnämnden (2022)

Samverkan förvaltningsledning
Två gånger/år träffar styrgruppen förvaltnings-/förbundsdirektör för
rapportering och uppföljning. Styrgruppsrepresentant sammankallar i
samma ordning som ovan.

BUS styrgrupp
I BUS-styrgrupp ingår avdelningschef/verksamhetschef från respektive
förvaltnings verksamhetsområde. Representant från Trygghets- och
säkerhetskontoret innehar ordföranderoll. Representation i styrgrupp
från och med denna överenskommelses undertecknande:
-

Socialkontoret, Avdelningschef Barn och Vuxna
KSON, Avdelningschef, Avdelningen för stöd och service
till personer med funktionsnedsättning
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-

KSON, Avdelningschef, Avdelningen för Kvalitet &
Innovation
Barn- och Utbildningskontoret, Verksamhetschef,
Centrala barn- och elevhälsan
Trygghets- och säkerhetskontoret, Folkhälsostrateg

Vid behov kan representanter från andra funktioner adjungeras till
styrgruppen. Syftet med styrgruppen är att säkerställa en konstruktiv
samverkan kring berörd målgrupp, att samordna arbetet och gemensamt
utveckla samverkan i enlighet med överenskommelsen.
Styrgruppen ska:
- ansvara för att arbetet bedrivs enligt antagen lokal överenskommelse
inklusive BUS-plan
- Fatta/ bereda erforderliga beslut kring exempelvis resurser, budget och
inriktning inom ramen för BUS-arbetet
- rapportera avvikelser i samverkan till StorSthlm
- årligen följa upp lokal överenskommelse inklusive BUS-plan och vid
behov föreslå revidering av dessa
- lösa identifierade problem, vilket även innefattar att besluta i
gemensamma individärenden som inte kunnat lösas i arbetsgruppen.
- föra protokoll som tillställs arbetsgruppen samt ta emot frågor från
arbetsgruppen
Styrgruppen träffas två gånger per termin och vid behov.

BUS arbetsgrupp
BUS-arbetsgrupp består av enhetschefer/gruppledare enligt följande;
-

Socialkontoret, Enhetschef, Barn och Vuxna
KSON, Gruppledare, LSS
Barn- och Utbildningskontoret, Samordnare Centrala
barn- och elevhälsan
Barn- och Utbildningskontoret, Enhetschef ESU Centrala
barn- och elevhälsa
Tiohundra, Enhetschef, Barn- och ungdomspsykiatrisk
mottagning (BUP)
Tiohundra, Enhetschef, Barn- och ungdomsmedicinsk
mottagning (BUMM)
Tiohundra, Enhetschef, Barnhabilitering och Öppen
förskola
Tiohundra, Enhetschef, 1:a linjen barn och ungdom 0-24
år (Samtalsmottagning och Ungdomsmottagning)
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Vid behov deltar även berörd handläggare från respektive kontor samt
representant från berörd utförare vid arbetsgruppens möte.
Arbetsgruppen ska:
- utarbeta gemensamma rutiner för samarbete.
- utarbeta förslag till riktlinjer för samverkan och tillställa styrgruppen
förslag
- på styrgruppens uppdrag utarbeta förslag på aktiviteter till BUS-planen
- rapportera avvikelser i samverkan till styrgruppen
- följa upp och identifiera framgångs- respektive riskfaktorer i enskilda
SIP-möten
- identifiera problem/utvecklingsmöjligheter och lösa dem inom ramen
för sitt mandat, exempelvis tillsätta en temagrupp alternativt tillställa
styrgruppen förslag till åtgärd.
- besluta om insatser i individärenden som berör fler än två parter.
Kommer arbetsgruppen inte överens ska ärendet lyftas till styrgruppen
för beslut.
- informera varandra om verksamhetsförändringar.
Gruppen träffas cirka en gång per månad under terminerna.
8. Uppföljning
Styrgrupp och arbetsgrupp har gemensamt planerings- och
uppstartsmöte i september varje år för att sätta planering för kommande
skolår, samt gemensam utvärdering i maj.
Två gånger per år träffar styrgruppen förvaltnings-/förbundsdirektör för
rapportering och uppföljning och en gång per år med berörda politiska
nämnder. Underlaget tas dessförinnan fram av BUS styrgrupp med hjälp
av BUS arbetsgrupp
9. Giltighetstid
Denna samverkansöverenskommelse gäller efter beslut i samtliga
berörda nämnder/direktion. Frånträde från överenskommelse kan enbart
ske genom beslut i nämnd/direktion.

2021Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

2021Barn- och skolnämnden
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2021Utbildningsnämnden

2021Socialkontoret

