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Sammanfattning och förslag 
                                                                                                                               
Under 2018 gavs ett uppdrag, i den länsövergripande handlingsplanen för barn 
och unga 0–24 år, Uppdrag Psykisk Hälsa, UPH, att leda och driva ett 
länsövergripande utvecklingsarbete där de lokala BUS-grupperna besöks ute i 
länet. Syftet med insatsen är dels att ytterligare identifiera vilka 
länsövergripande utvecklingsbehov som finns vad gäller BUS, dels att informera 
om BUS och samtidigt stötta i det lokala utvecklingsarbetet kring BUS.                                                                                                                                 
Utifrån den fördjupade inventeringen i de lokala BUS-grupperna ta fram förslag 
på hur det länsövergripande arbetet kring BUS-samverkan kan utvecklas samt 
ge förslag på eventuella ändringsförslag vad gäller BUS-överenskommelsen. 
Uppdraget finansieras via gemensamma stimulansmedel från Uppdrag psykisk 
hälsa i Stockholms län (4 % av länets gemensamma medel.)                                                                                                                                                  
Under perioden mars tom november 2018 har samtliga lokala BUS-grupper 
(utom 1) besökts.  
 
Rapporten ger inte rättvisa åt varje enskild lokal BUS-grupp, deras framgångar, 
utmaningar och behov men speglar förhoppningsvis utmaningar och behov på 
generell nivå i regionen. Rapporten är en redovisning av uppdraget och är 
skriven för uppdragsgivarna. (BUSSAM och UPH:s styrgrupp)  
                                                                                                                                               
Regional BUS-överenskommelse och lokala handlingsplaner 
Den regionala BUS-överenskommelsen 2012 ska huvudsakligen vara ett stöd till 
ledningen inom kommunernas och Region Stockholms förvaltningar och 
verksamheter.  Den är i första hand tänkt som stöd till chefer och huvudmän, 
för att de ska kunna ge goda förutsättningar för sina medarbetare att 
samverka.                                                                                                                                     
Idag läggs det ner mycket tid och kraft för de lokala BUS-grupperna att ta fram, 
uppdatera och revidera sin lokala BUS-överenskommelse. Ofta men inte alltid 
utgör den en plan för hur och med vilka specifika frågor man ska fokusera på i 
det lokala samverkansarbetet för barn med behov av särskilt stöd.                     
Många samverkansmöten på olika nivåer hålls i regionen under rubriken BUS; 
BUSSAM och dess sekretariat, som har utsedda BUS- handläggare både inom 
Storsthlm och inom Region Stockholm. De lokala BUS-grupperna med olika 
organisatoriska  nivåer möts i olika konstellationer.                                                                                                                                      
 
Den Regionala BUS-överenskommelsen skulle med en mindre revidering med 
fördel kunna tjäna som överenskommelsen giltig för alla lokala BUS-grupper. 
De lokala BUS-grupperna skulle inte /behöver inte ta fram var sin egen lokal 
överenskommelse. Istället föreslås att de lokala BUS-grupperna ska ta fram och 
arbeta efter lokala Handlingsplaner skrivna för 1–3 år.  Handlingsplanerna bör 
utgå från den Regionala BUS-överenskommelsen (som revideras). Lokalt gör 
man en analys vad behoven är störst, vilka målgrupper man ska fokusera på. 
Efter hand kan de lokala överenskommelserna fasas ut och ersättas av lokal 
handlingsplan. Planer som följs upp årligen av den lokala BUS-gruppens 
styrgrupp, men också av BUSSAM (med hjälp av BUS-sekretariatet.)                                                                                                                                                     
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Det skulle troligen leda till en större aktivitet och samverkan kring barn i behov 
av särskilt stöd, mindre administrativt arbete på ett övergripande plan, och mer 
tid för att identifiera och arbeta med målgruppen/grupperna.                                                                                                       
BUS Styrgrupp bör finnas för att säkerställa och möjliggöra BUS-arbetet och 
också för att lösa ut eventuella svårigheter och lokala avvikelser kring 
samverkan. 
BUSSAM bör ta fram och uttrycka inriktningsmål för BUS-arbetet. Det ger 
underlag för handlingsplanerna till de lokala BUS-grupperna och BUS-
sekretariatet ska bidra med underlag, baserat på ”hur det ser ut lokalt” vilka 
utmaningar man uttrycker lokalt, och utifrån god och systematiserad kontakt 
med del lokala BUS-arbetet. Årlig uppföljning av lokala handlingsplaner och 
resultat bör eftersträvas. 
 

➢ Den Regionala BUS-överenskommelsen skulle med en revidering med 
fördel kunna tjäna som BUS överenskommelsen dvs en (1) gemensam 
för alla lokala BUS-grupper i länet.                                                                                                                                                                 

➢ Lokal Handlingsplan. (1–3-årig) Efter hand kan de lokala 
överenskommelserna fasas ut och ersättas av lokal handlingsplan. 

➢ Inriktningsmål uttrycks av BUSSAM, ger underlag för lokala 
handlingsplaner. 

➢ Uppföljning av handlingsplanerna. 
 
Avvikelser bör utgå från den Regionala överenskommelsen, men med lokala 
rutiner för avvikelser där man kan inkludera den lokala handlingsplanens 
överenskommelser. Avvikelser bör i första hand lösas i den lokala BUS-
gruppens verksamheters chefshierarki.                                                                                                                                                               
 

➢ Avvikelser bör skickas in till BUS-sekretariatet endast där man ser ett 
allmänt intresse/behov av regionalt agerande eller där man inte lyckats 
lösa fråga kring samverkan. BUS sekretariatets uppgift skulle då vara att 
svara och i förekommande fall fylla en uppgift genom att ge förslag på 
lösningar, som man förankrar i BUSSAM. (Kan som nu leda till nya 
rutiner och dylikt). 

 
Representation och mandat i de lokala BUS-grupperna 
Utmaningen med representation för Region Stockholms verksamheter i en 
kommunalt organiserad indelning är stor. Tex kan Habilitering och Hälsas lokala 
enheter ingå i upp till 7 lokala BUS-grupper. (se bilaga 2 och 3) 
Det lokala vårdvalet utgör också en grund till att det är utmanande med den 
kommunala indelningen. (Barn får inte nödvändigtvis vård där man bor). 
BUMM som enligt BUS-överenskommelsen är en given part i BUS-arbetet 
saknas ofta i de lokala BUS-grupperna. Många BUMM drivs idag av privata 
aktörer, och uppdraget för dem om lokalt deltagande i BUS-arbete behöver ses 
över.  

➢ Lokal BUMM- mottagning bör ges ett tydligt uppdrag i avtal som knyter 
dem mot lokal BUS-grupp. 
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Privata aktörers medverkan och det fria vårdvalet har betydelse för 
samverkansstrukturerna. Idag står det formulerat att BUS-grupperna aktivt ska 
bjuda in till samverkan. 
”Ett barns intressen ska aldrig åsidosättas på grund av att skilda huvudmän har 
olika verksamhets- och kostnadsansvar” 
Friskolorna är sällan/nästan aldrig representerade i de lokala BUS-grupperna 
(eller på övergripande nivå) Barn i behov av särskilt stöd, har oberoende av 
huvudman, samma rättigheter. I lokal handlingsplan kan man vid behov finna 
former för samverkan så att de enskilda barnets behov tillgodoses. I tex SIP-
arbete och i ”BUS Individ” bjuder man ofta in aktör som är relevant utifrån 
barnets behov                                                                                  
 

➢ Förslagsvis skulle det finnas ett samverkansforum på övergripande nivå, 
(har funnits tidigare hos Storsthlm, finns idag ett forum för de fria 
gymnasierna och Storsthlm) där fria skolor representerar via förening 
eller dylikt. 

 
Ytterligare behov av samverkan, mer rutinarbete som behöver upprätthållas 
av BUS-sekretariatet för att ge förutsättningar för bättre samverkan. 

➢ samla/ lägga ut de lokala handlingsplanerna på sidor som går att nå 
både från Storsthlms hemsida och från Vårdgivarguiden. Detta för 
gemensamt lärande och utbyte av erfarenheter och för uppföljning. 

➢ Upprätthålla och uppdatera ”hemsidorna” kontinuerligt –  dessa blir 
snabbt inaktuella och tappar i värde. 

➢ Inför prenumeration på BUS-brevet, (uppdraget redan adresser 
➢ Inför en kontaktperson från BUS sekretariatet mot lokal BUS-grupp för 

att upprätthålla information kring lokal kontaktperson, bevaka 
avvikelser, efterfråga handlingsplan och uppföljning.                                                                                                               

➢ Kunskap om varandras uppdrag, kontinuerligt uppdatera information 
hela vägen i BUS-kedjan. En förutsättning och kanske en indikator på 
bra BUS-arbete om man har den kunskapen. Många svårigheter (och 
avvikelser) kan undanröjas genom förståelse för varandras uppdrag, och 
vem som har ansvar för vad.                                                                                       

➢ Första Linjen för psykisk ohälsa, ska de vara en del, en part, i BUS-
arbetet? Syftet och uppdraget, gränssnitt med andra vårdnivåer och 
verksamheter behöver klargöras. (uppdraget aviserat) 

➢ Remissgrupper; en tidigare uppbyggd samverkansstruktur är 
sönderslagen, när nu fler aktörer (BUMM) tackat nej till 
tilläggsuppdraget kring utredning och behandling av ADHD-
frågeställning blir det följdverkningar i BUS samverkan som har lett till 
osäkerhet och otydlighet vart man ska vända sig när en part utgår. 
Översyn av detta pågår. 
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Barnkonventionen 
”Barnkonventionen och den av riksdagen godkända strategi för att stärka          
barnets rättigheter uttrycker ett förhållningssätt till barn som sätter barn i 
fokus vid beslut eller åtgärder som kan beröra ett enskilt barn eller en grupp 
barn.  Varje barn ska respekteras och tillförsäkras de rättigheter som anges i 
Barnkonventionen utan åtskillnad av något slag (art. 2).                                                                                                            
Barnets bästa ska vara vägledande vid alla beslut som rör barn (art. 3, 5). 
Barnet har rätt att uttrycka sin åsikt och att få den respekterad (art. 12)                
citerat från Regional BUS överenskommelse.                                                                                                                                                                                       
 
År 2020 förväntas Barnkonventionen bli lag, det finns fler aktörer som idag 
informerar och utbildar kring Barnkonventionen. Barnombudsmannen har ett 
uppdrag kring detta, fler ideella organisationer har sedan länge informerat och 
påverkat kring konventionen och dess tillämpning. Många skrivningar omfattas 
redan i befintlig lagtext. BUSSAM lyfte frågan kring eventuellt behov av arbete 
maa av konventionen ska bli lag. I BUS enkäten för 2018 ställdes 2 frågor kring 
ev. behov av utbildning och  stöd.?” (se bil.5)                                                        

➢ Förslagsvis tar BUSSAM ett gemensamt grepp kring utbildning kring 
barnkonventionen för alla lokala BUS-grupper. Förslag på aktörer som 
kan anlitas kan ges. 
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BUS – Barn i behov av särskilt stöd 

Bakgrund                                                                                                                                                                                                                                                                                      
”Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd” är en överenskommelse mellan 
Stockholms läns landsting och samtliga kommuner i Stockholms län. Den har 
antagits av samtliga parter och gäller från 1 jan 2013. Enligt BUS-
överenskommelsen ska det finnas tydliga strukturer för samverkan mellan de 
båda huvudmännen, på lokal och regional nivå, bland politiker och tjänstemän. 
BUS-överenskommelsen syftar till att skapa strukturer för samverkan på 
regional och lokal nivå. Överenskommelsen beskriver gemensamma 
övergripande utgångspunkter och samverkansstrukturer för att barn i särskilt 
behov av stöd ska få det stöd som de har rätt till.  Varje år har arbetet i de 
lokala BUS-grupperna följts upp av BUS-sekretariatet med syfte att identifiera 
särskilt svåra samverkansområden och uppmärksamma ytterligare behov av 
insatser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Enlig BUS-överenskommelsen ska det finnas en lokal BUS-grupp i varje 
kommun och stadsdel, vissa kommuner och stadsdelar valt att gå samman 
vilket har resulterat i 32 BUS-grupper. (2018) På regional nivå finns BUSSAM, 
med chefstjänstemän från kommunerna och landstinget. Deras uppdrag är att 
följa och leda den regionala utvecklingen av samverkan kring barn i behov av 
särskilt stöd. De ansvarar för uppföljningen av BUS-överenskommelsen. Knutet 
till BUSSAM finns ett BUS-sekretariat med tjänstemän från hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen och Storsthlm. BUSSAM rapporterar till en politisk 
samverkansgrupp mellan Storsthlms styrelse och landstinget, VIS (vård i 
samverkan.)                                                         

Uppdrag                                                                                                                              
Under 2018 gavs ett uppdrag, i den länsövergripande handlingsplanen för barn 
och unga 0–24 år, Uppdrag Psykisk Hälsa, UPH, att leda och driva ett 
länsövergripande utvecklingsarbete där de lokala BUS-grupperna besöks ute i 
länet. Enligt den enkätundersökning som BUS-sekretariatet genomfört 2017 
fungerar vissa lokala BUS-grupper väl, medan andra kan behöva stöd med att 
utveckla sin lokala BUS-grupp. Syftet med insatsen är dels att ytterligare 
identifiera vilka länsövergripande utvecklingsbehov som finns vad gäller BUS, 
dels att informera om BUS och samtidigt stötta i det lokala utvecklingsarbetet 
kring BUS. Analysera redan insamlat utvärderingsmaterial kring BUS för att få 
en nulägesbild för länet och lokalt.                                                                                                                                                         
Besöka de lokala BUS-grupperna i länet för att:                                                                                                       
Ytterligare identifiera behov kring BUS-samverkan                                                             
Informera om BUS-överenskommelsen samt om övriga framtagna 
samverkansrutiner och avvikelserapportering.                                                                                                                                  
På plats stödja och ge tips till de lokala BUS-grupperna om goda exempel på 
BUS-samverkan. Utifrån den fördjupade inventeringen i de lokala BUS-
grupperna ge förslag på hur det länsövergripande arbetet kring BUS-samverkan 
kan utvecklas samt ge förslag på eventuella ändringsförslag vad gäller BUS-
överenskommelsen. Uppdraget finansieras via gemensamma stimulansmedel 
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från Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län (4 % av länets gemensamma 
medel.)                                                                                                                                                  

Syfte                                                                                                                                   
Att ytterligare identifiera utvecklingsbehov av BUS, att informera om BUS, att 
stötta det lokala BUS-arbetet.  

Målgrupp                                                                                                                         
Målgrupp för rapporten,  dess underlag, analys samt förslag på förbättringar, 
är BUSSAM. Rapporten är också skriven som en redogörelse och rapport till 
Uppdrag psykisk hälsas styrgrupp utifrån det uppdrag som gavs. De operativa 
insatserna som givits under året, såsom besök, frukostmöte, kunskapsspridning 
och identifikation av goda idéer mm har riktats till de lokala BUS-grupperna,  
men beskrivs därför i rapporten. Beskrivs för Uppdrag psykisk hälsas styrgrupp 
och BUSSAM.                                                                                                         

Metod                                                                                                                                  
➢ Besök hos samtliga de 32 lokala BUS-grupperna (utom 1) under april- 

november 2018, några vid upprepade tillfällen. Inför besöken har 
förberedelsen och presentationen varit lokalt anpassad.                                                                                                                                                     

➢ Intervjuer och möte med sektions- och enhetschefer för Barn-och 
Ungdomspsykiatrin (BUP). Intervju och möte med Habilitering & Hälsas 
(H&H) verksamhetschef.                                                                       

➢ Aktivt deltagande i BUS-sekretariatets arbete, presentation av uppdrag och 
avstämning för SLL-BUS, och för Kommun-BUS och för BUSSAM.                                                                                                                                                                                

➢ Upprättat och underhåll av ny kontaktlista för de lokala BUS-grupperna. 
Finns på Project Place gemensamt för BUS-kansliet.                                                                                                                      

➢ Insamling av alla lokala (idag aktuella) BUS-överenskommelser. De ligger nu 
på sekretariatets kontaktyta på Project Place. 

➢ Genomgång av 2017 och 2018 års avvikelser.                                                                                                
➢ Förslag på uppdatering av den länsgemensamma BUS-överenskommelsen 

2017, delvis tillsammans med sekretariatet.                                                                                                                
➢ Frukostmöte med presentation av  ”goda exempel” på lokalt BUS arbete 

och med syfte att öka kontaktytorna och bakgrundskunskap kring BUS.                                                                                    
➢ BUS-enkät för 2018 framtagen i samråd med BUS-sekretariatet. (Bil.5)                                    
➢ Ny avvikelsemall framtagen tillsammans med BUS sekretariatet (Arbetet 

med både ytterligare förbättrad mall och med rutiner för 
avvikelsehantering pågår.)                                                                                                                     

                                                                                                                                          
Indikatorer (för uppdraget) enligt Uppdrag psykisk hälsa, UPH 

➢ Representation i lokal BUS-grupp,                                                                                                         
➢ Nöjdhet hos de lokala BUS-grupperna kring den lokala samverkan kring 

barn i behov av särskilt stöd.                                                                                                                                                    
➢ Nöjdhet hos de lokala BUS-grupperna kring det lokala arbetet med SIP. 

Representation i lokal BUS-grupper.  
Det finns idag 32 lokala BUS-grupper. Representationen följer i huvudsak 
skrivningen i den länsgemensamma BUS-överenskommelsen från 2012. En 
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handfull BUS-grupper har fortfarande utmaningar att få igång sitt lokala BUS-
arbete. En utmaning för BUS-grupperna lokalt är att landstingets verksamheter 
kan ingå i upp till 7 olika lokala BUS-grupper. BUS- grupperna har den 
kommunala geografin som utgångspunkt. Mer om representation och mandat 
nedan. BUMM:s representation i de lokala BUS-grupperna är en särskild 
utmaning.  
 
Nöjdhet hos de lokala BUS-grupperna kring den lokala samverkan kring barn i 
behov av särskilt stöd.  
Nöjdhet är ett svårfångat begrepp. Av 32 lokala BUS-gruppernas 
överenskommelser så är 27 uppdaterade senast 2017–2018 ( eller är just nu 
under revision).  Detta tyder på att det är aktivt arbetande grupper och de 
flesta beskriver en positiv utveckling i sitt BUS-arbete (se svar i enkät bil.5). 
Många har fortsatt stora utmaningar kring samverkansarbetet med barn i 
behov av särskilt stöd. I gränssnittsfrågor – vem som har ansvar – vad kan man 
förvänta sig av varandras verksamheter behöver man fortsätta att utveckla 
arbetet. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Nöjdhet hos de lokala BUS-grupperna kring det lokala arbetet med SIP. 
Nöjdhet svår indikator. Införandet i Stockholms stadsdelar av SIP-samordnare 
och i en del kommuner med utveckklingsamordnare och liknande uppdrag ser 
ut att ha bidragit till att SIP-instrumentet nu blivit mer självklart och etablerat. 
Man kan konstatera att många rapporterade avvikelser under 2018 rör SIP-
samverkan. En majoritet av dem är av karaktären att man inte deltar, skickar 
kallelse för sent mm. Frågor som i första hand skulle behöva hanteras lokalt. I 
enkäten för 2018 ställs två övergripande frågor om SIP; om man i huvudsak 
uppfattar att samarbetet med SIP fungerar bra (26 av 30 svarar ja) och om man 
anser att SIP-arbetet utvecklats/förbättrats under 2018. (20 av 30 svara ja på 
frågan) se bil.5                                                          
Upprättande av SIP i befolkningen och uppföljning av SIP i befolkningen har 
inte ingått i detta uppdrag.  Behov av utveckling och uppföljning av samordnad 
individuell plan, SIP, kommer att hanteras av BUS-sekretariatet och förslag 
presenteras för BUSSAM. 
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Underlag för förslag till förbättrad samverkan för barn och 
ungdomar i behov av särskilt stöd. 
 
Besök i de lokala BUS-grupperna                                                                                             
Enligt uppdraget ska alla lokala BUS-grupper besökas i länet för att:                                                                                                       
Ytterligare identifiera behov kring BUS-samverkan                                                             
Informera om BUS-överenskommelsen samt om övriga framtagna 
samverkansrutiner och avvikelserapportering.                                                                                                                                  
Att på plats stödja och ge tips till de lokala BUS-grupperna om goda exempel på 
BUS-samverkan. 
De finns idag 32 lokala BUS-grupper. Representationen följer i huvudsak 
skrivningen i den länsgemensamma BUS-överenskommelsen från 2012. En 
handfull BUS-grupper har fortfarande utmaningar att få igång sitt lokala BUS-
arbete                                                                                                                                               
Samtliga lokala BUS-grupper utom 1 har besökts,                                                                                 
nästan uteslutande i styr/ledningsgruppen för lokal BUS. Vissa lokala BUS-
grupper har bett om synpunkter/stöd  före och/eller under besöken kring 
specifika utmaningar och vid några tillfällen kring samarbetsfrågor. Några av de 
lokala BUS-grupperna har fått fler än ett (1) besök och många har haft 
uppföljande samtal efter besök.                                                                                                                                                           
Inför besöken                                                                                                                                                          
har  deras lokala överenskommelse varit ett underlag, liksom deras eventuella 
svar på föregående års enkät och identifierade avvikelser som ev. inkommit till 
sekretariatet under 2017 och 2018 och som är relaterade till den lokala BUS-
gruppen. Därefter har presentationen anpassats till de lokala förutsättningarna. 
Presentationen som alltid var ett underlag att utgå ifrån och som 
presenterades finns i bil.1                                                                                            
Framtagna utvecklingsbehov och upplevda utmaningar från enkät 2017 och 
workshop 2017 har också påverkat vad som lyfts vid de lokala besöken.                                                                                                                                                                   
De 32 lokala  BUS-grupperna och de lokala överenskommelserna                                                                                                                      
har oftast/nästan alltid den regionala överenskommelsen som utgångspunkt 
när de formulerar sin lokala överenskommelse, som enligt den regionala ska 
finnas i varje lokal BUS-grupp. Under året har det skett ett revideringsarbete på 
många håll. Vid årsskiftet var 21 (av 32) lokala BUS-överenskommelser 
uppdaterade 2018/2019. För några av dessa pågår fortfarande arbetet med 
underskrifter och viss redigering. Ytterligare 6 har överenskommelser från 
2017. 
 

Representation i de lokala BUS-grupperna 
Mandat och speciella utmaningar för H&H, BUMM och BUP, SOC 
respektive skola  
”Det finns skillnader i beslutsmandat beroende på landstingets och 
kommunernas olika organisation. De som ingår i den lokala BUS-gruppen måste 
ha motsvarande och tillräckligt starka mandat för de frågor som gruppen kan 
fatta beslut om. I de frågor där beslutsmandat inte finns i gruppen ska det 
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finnas kännedom om vilken annan nivå eller instans som kan hantera frågan. 
Även den allt större andelen privata aktörer ställer nya krav på samverkan.”          
citat från den Regionala överenskommelsen 

                                                                                                                                             
Sthlm:s stads organisation, organisation kring elevhälsan och representation i 
lokal BUS-grupp skiljer sig från övriga kommuner i länet. Representation i 
stadsdelar och kommuner av skolchefer (istället för enskilda rektorer) 
efterfrågas också just för att beslutsmandatet ska vara vidare än den egna 
skolan. Att vara representerad i lokal BUS-grupp borde vara en förutsättning 
för att kunna lyfta samverkansfrågor utifrån BUS men representationen och 
mandatet ska vara större än den egna enheten. Detta syns inte minst i antal 
avvikelser som inkommer från Sthlm:s stad elevhälsa. 
Utmaningen med representation, för Region Stockholms verksamheter i en för 
kommunerna lokal geografisk organisation är också stor. I bilaga 2 och 3 finns 
matriser där man ser Regionen Stockholms verksamheter och hur de 
representerar i de 32 lokala BUS-grupperna. Habilitering &Hälsas lokala 
enheter kan ingå i upp till 7 lokala BUS-grupper.  
Det lokala vårdvalet, där barn och familjer själva väljer var de vill söka vård 
utgör också en grund till att det är utmanande med en organisation som utgår 
från en kommunalt geografisk indelning.                                                                                                                                                      
Barn-och Ungdomspsykiatrins, BUP:s, organisation med BUP slutenvård och 
BUP:s specialenheter och Mellanvårdsenheter som organisatoriskt omfattar 
hela regionen och inte i första hand har lokal representation ingår aldrig med 
chefsrepresentant i lokal BUS-grupp. Barnet som kan vara i behov av BUS-
insatser har oftast en kommunal tillhörighet, men det krävs kännedom om den 
Regionala BUS-överenskommelsen och hur och inte minst vem som möter upp 
kring samverkansutmaningar.                                                                                                                               
Barn-Ungdomsmedicinsk mottagning, BUMM, ska enligt Regional 
överenskommelse ingå i de lokala BUS-grupperna. Idag har många lokala BUS-
grupper svårt att få med BUMM i det lokala arbetet. Många är privata aktörer 
som trots att de har i sitt avtal att ingå i lokal BUS-grupp inte finns 
representerade. I bilaga 2 syns de många aktörerna. Då BUMM också har 
varit/är en helt central verksamhet kring remissgrupper – med 
utredningsuppdrag för barn med ADHD-frågeställning, behöver man komma 
fram till en lösning för deras uppdrag geografiskt och med tydlighet för 
samverkanspartners både i Region Stockholm och för kommunerna. 
  

Avvikelser rapporterade till BUS-sekretariatet 2017 och 2018 
Avvikelserna som har skickats in till BUS-sekretariatet (BUSSAM) sammanställs 
och rapporteras idag till BUSSAM 1–2 gånger/år. 2017 ökade de markant i antal 
(ca 60 st.) och utvecklingen höll i sig, minskade något, till 53 avvikelser under år 
2018. Avvikelserna är ojämnt fördelade och idag speglar de mer organisatoriska 
svårigheter kring representation och mandat och frågor kring SIP, där man 
uppfattar svårigheter med att få representation, kallelser i tid mm. Drygt 20 av 
avvikelserna 2018 rör SIP, och då i första hand hur man representerar. (Inte i 
första hand oenighet kring barnet). 
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Årsplan BUS, antaget av BUSSAM för 2018 
Årsplanen för BUS-arbetet från BUSSAM har varit en riktlinje att förhålla sig 
som ett uttryckt inriktningsdokument för vad man önskade för BUS-arbetet 
under året. 
➢ BUSSAM-möten 3 – 4 gånger per år,  
➢ Nyhetsbrev (BUS-brev) 2 gånger per år  
➢ Uppdatering av BUS överenskommelsen  
➢ Sammanställning av BUS – avvikelser 1 gång per år eller oftare vid behov. 
➢ Uppföljning av lokala BUS – grupper. 
➢ Uppföljning av samverkansrutiner  
➢ Kommunikationsstrategi  
➢ Avstämning av pågående uppdrag inom psykisk hälsa som är kopplade till 

BUSSAM 
➢  Se över samverkan gällande små barn med allvarliga språkstörningar samt 

barn med grava funktionsnedsättningar. 
➢ Revidering av BUS – avvikelseblankett.  
 

Preliminära önskemål om fokus från BUSSAM för 2019,  

enligt prioriteringar i december 2018; frågeställningar som gavs av BUS-
sekretariatet. Vid det sista BUSSAM mötet för 2018 presenterade BUS-
sekretariatet förslag till fokusområden för 2019. Deltagarna som var med på 
mötet fick arbeta fram förslag på prioriteringar. Enigheten kring några områden 
var stor och dessa förslag kommer att presenteras igen eventuellt tillsammans 
med  förslag från denna rapport, och resultat som lyfts fram från enkäten. 
Således inget beslut fattat kring detta.                                                                                                                      
Förslagen som presenterades var fler än de som nedan presenteras, deltagarna 
klustrade i viss mån om frågorna och la också till förslag. Tre områden samlade 
många ”röster” 
➢ ”Gränssnittet mellan BUP respektive socialtjänstens ansvar för stöd och 

behandling”  
➢ ”Skapa jämlika förutsättningar inom SLL för barn med missbruk i familjen” 

(punkten skapades på plats efter presentation av utredning i frågan, och 
eventuellt behöver den omformuleras för att vara en fråga för BUSSAM/ är 
det en fråga för landstingsregionen snarare än en samverkansfråga?)  

➢ ”SIP, tydliggöra gränssnitt/ansvar SLL och kommun för stöd och behandling 
inkl. problematisk skolfrånvaro arena funktionsnedsättningar” (tillkommen 
punkt av gruppen) liksom 

”Problematisk skolfrånvaro”. 
I diskussionen efteråt lyftes även frågan kring hur man tillgodoser arbetet med 
att förbereda verksamheterna inför att Barnkonventionen blir lag.  (Utifrån 
önskemålet som uttrycktes på BUSSAM ställdes frågor i BUS-enkäten om ev 
behov kring kunskap om Barnkonventionen och kring Barnkonventionen. Bil.5 
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Möte med Barn-och Ungdomspsykiatrins (BUP) chefer 
Barn-och ungdomspsykiatrin, BUP, är en part i BUS-samverkan som är 
involverad i BUS och dess samverkansfrågor i hög utsträckning. Många av 
barnen som är föremål för SIP och tas upp i BUS Individ, är barn där man 
efterfrågar/behöver BUP:s insatser. Även i avvikelserapporterna ser man att 
BUP är involverade, inte sällan som mottagande part av en avvikelse. Mötet 
med cheferna inom BUP öppenvård gjordes för att fånga upp deras synpunkter 
och erfarenheter från BUS-samverkansarbete. 
BUP har 1 Verksamhetschef och 4 sektionschefer, för Öst och Väst som är 
öppenvårdssektioner, för heldygnsvården och för BUP:s specialenheter. 
Organisatorisk skiljer de sig från kommunerna, en öppenvårdsmottagning och 
dess enhetschefer ingår ofta i minst 2–3 lokala BUS-grupper. Se bil. 2. 
Dessutom gör det fria vårdvalet att barn och familj inte nödvändigtvis får vård 
där de lokalt bor.                                                                                                                                                
Intervjuer av de två sektionscheferna för öppenvården samt möte med 
öppenvårdens enhetschefer i grupp sammanfattas nedan. 
Ambitionen från sektionscheferna är att enhetscheferna ska vara 
undertecknare av de lokala BUS-överenskommelserna. Helst skulle 
sektionscheferna se att de lokala BUS-överenskommelserna tas bort och att 
man tar fram en likalydande överenskommelse för hela länet där hela BUP 
utgör en ”lokal” enhet. 
Om BUP:s heldygnsvård eller BUP:s mellanvård idag skriver BUS-avvikelser 
behöver det inte vara i samverkan med lokal mottagning, men kan förstås vara 
det.                                                                                                                              
Sektionschef och enhetschefer, uttrycker några återkommande önskemål och 
synpunkter: 
-Avskaffa remissgrupperna, de är idag svårt med BUMM representation. Där 
det finns fungerande remissgrupper vet man ändå vem som ska göra vad i 
utredningsfrågor. Rör ofta barn och ungdomar som behöver stöd från fler än 
den egna verksamheten.  
-Mandatfrågan för representanter i lokala BUS grupper (tex för rektor). 
Skolchefer behöver representera.  Enskilda rektorer har (oftast) ej mandat att 
fatta beslut för mer än sin egen skola/skolor. Skolhälsovården ej representerad, 
gäller ffa Sthlm:s stad. 
-SIP-möten tar mkt tid. Viktigt med lokala rutiner för hur och när man ska delta. 
- Avvikelser skulle i högre grad lösas lokalt, avvikelserapportering när man ej 
lyckas lösa frågan. 
 

Möte med Habilitering & Hälsas (H&H) verksamhetschef 
Habilitering och Hälsas organisation sammanfaller inte alls med övriga 
verksamheter i BUS. Det har resulterat i att en enhetschef kan representera i 
upp till 7 olika lokala BUS-grupper (gäller HC Mörby Barn och HC Söderstaden 
Barn) Se bil.2 
4 sektionschefer på 3 sektioner. 1 Barnsektion 
Barnsektionen med 9 enheter och 16 enhetschefer (några har två 
enhetschefer). Autismcenter för småbarn 1 som är länsövergripande ( med två 
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enhetschefer) och ADHD center samt Asperger center, (de två sista både barn 
och vuxna). De två övriga sektionerna är ”vuxna” resp. ”länsövergripande” 
Ambitionen är att enhetscheferna ska vara undertecknare av de lokala BUS-
överenskommelserna.                                                                                                                              
Önskemål och synpunkter: 
Grundinställningen är att det är bra med lokalt anpassade BUS-
överenskommelser. Kan det vara handlingsplaner?                                                                                                                 
”Likvärdighet” inte detsamma som att man vilar på att alla gör likadant utan att 
man ”möts i sina behov”, som kan vara lokalt olika. 
Generellt kan de lokala BUS-grupperna behöva tydliggöra vad syftet med BUS-
samverkan är, tydlig struktur och tydligt mål för att hålla fokus på samverkan 
kring barnen som man behöver samverka kring. Ambitionen ska vara att man är 
beredd att gå lite utanför sin ramar från alla håll. Om det blir mycket bevakning 
av de egna ”gränserna” tenderar BUS-arbetet att ”bara” bli ett administrativt 
sammanhang och riskerar att bortprioriteras. 
H&H ordinerar insatser som man inte alltid själv är utförare för, det är en 
samverkansutmaning i att se och utreda behov som annan huvudman ”ska 
utföra”. Här krävs samverkan för att komma överens hur barnens behov ska 
tillgodoses. 
Strukturen i sig med självstyrande kommuner och ett landsting är en utmaning. 
Representation på alla nivåer av BUS-arbetet. 
  

Uppdatering av den regionala BUS-överenskommelsen 

”Utifrån den fördjupade inventeringen i de lokala BUS-grupperna ge förslag på 
hur det länsövergripande arbetet kring BUS-samverkan kan utvecklas samt ge 
förslag på eventuella ändringsförslag vad gäller BUS-överenskommelsen.” 
(Uttryckt i uppdraget.) Det finns korrigeringar som behöver göras i den 
Regionala överenskommelser och som i huvudsak kan ses som uppdateringar 
pga. namnbyte och av gällande lagtext. Förutsättningarna för samverkan har 
också förändrats över tid, det kan bero på organisatoriska förändringar, 
förändringar i upphandlingsavtal mm. I stort är överenskommelsen skriven på 
en övergripande nivå som gör att den ”håller” för den typen av förändringar. 
Förslag på revidering mm i ”Analys och synpunkter” 

 
Enkätundersökningar och workshop/frukostmöte 

Uppföljningar i form av enkäter har presenterats under flera år. Enkäterna har 
vissa år skickats till kontaktperson att besvaras gemensamt i lokal BUS-grupp. 
Andra år, som 2017, skickades enkäten för spridning till så många 
representanter som möjligt i det lokala BUS-grupperna att besvara. BUS-
enkäterna har analyserats för att få en nulägesbild, och se eventuell utveckling 
av BUS-arbetet lokalt.                                                                                                                                                        
BUS-uppföljning 2013, webbenkät till chefer inom socialtjänst, BUP, BUMM och 
Habilitering. 21 kommuner och 11 stadsdelar hade lokala BUS-grupper. 
Eftersom det var relativt nyligen som överenskommelsen antagits beslutade 
BUSSAM att den första uppföljningen skulle kartlägga de lokala strukturerna. 
(vilka deltar och hur ofta ses man).Ett annat syfte var att få en aktuell lista över 
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kontaktpersoner för de lokala BUS-grupperna för att underlätta den fortsatta 
kontakten.    
BUS-uppföljning 2014, var en webbenkät till ”kontaktpersoner i lokala BUS-
grupperna” 
31 lokala BUS-grupper. Frågeområden 2014; 
Den lokala strukturen för samverkan kring barn i behov av särskilt stöd  
Länets gemensamma SIP, Samordnad individuell plan för barn  
Länets gemensamma överenskommelse kring samordning av insatser för 
habilitering och rehabilitering  
Länets gemensamma avvikelserapportering för BUS.  
BUS-uppföljning 2015, webbenkät till ”kontaktpersoner i lokala BUS-
grupperna” 
I huvudsak som tidigare.  
Frågan om BUS-gruppens samverkan mellan huvudmännen underlättar 
samarbete fanns med – en mer kvalitativ fråga, 19 svarar ja, 7 svarar delvis (26 
enkätsvar) 
Utmaningarna har varit likartade genom åren. Avvikelsehantering, info o 
kunskap om BUSSAM har återkommit. SIP; till att börja med baskunskap om 
SIP, SIP-mall mm, senare allt mer fokus på att hinna med, få kallelse i tid, 
skolans roll- initiera och få kalla till SIP.                                                       
                                                                                                                                                        
Sammanfattning av enkät 2017                                                                                           
2017 års enkät gick ut till kontaktpersoner som då fanns på olika listor och 
besvarades av allt från 0 - 16 medlemmar per lokal BUS-grupp. (134 personer 
har svarat). Det är svårt att generalisera kring resultatet men vissa synpunkter 
och svårigheter återkommer ofta. Dessa och synpunkter från workshopen har 
tagits som utgångspunkt vid besök i de lokala BUS-grupperna.                                                                                                                          
Frågeområden i 2017 års enkät omfattar;                                                                                                  
Det lokala BUS-arbetet, hur uppdaterad och känd den lokal               
överenskommelsen var.                                                                                                            
SIP, stor förbättringspotential uttrycks.                                                                                                      
BUS-avvikelse regionalt och lokalt, otydlighet kring syfte, generellt saknas 
lokala rutiner.                                                                                                              
Kommunikation lokalt och regionalt , bättre kommunikation efterfrågas.                             
Kännedom om BUSSAM och BUS-brevet, behöver stärkas                                                         
Friskolornas delaktighet, svag/ingen delaktighet i BUS-arbetet                                                                               
Kännedom om samverkansrutiner och riktlinjer, väldigt skiftande kännedom.                                     
 

Workshop oktober 2017 

Kopplat till enkäten hölls också en workshop, med stor representation från de 
lokala BUS-grupperna. Problem som uppfattades som särskilt svåra att lösa 
enligt deltagarna i workshopen listades och även dessa synpunkter har utgjort 
ett underlag inför de lokala besöken i BUS-grupperna. Listan ligger som bil.4 
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BUS-enkät för 2018 
BUS-enkäten skickades ut i Storsthlms enkätformat.(se frågor och samtliga svar 
i bil.5). Den skickades via mail till de utsedda kontaktpersonerna för de lokala 
BUS-grupperna.                            
30 av 32 lokala BUS-grupper besvarade enkäten mellan den 10–18 januari. De 
flesta fick egna, direkta påminnelser och också anvisningar hur man behövde 
fånga upp samtliga frågor i enkäten. Enkäten bekräftar det som också 
framkommit under de lokala BUS-grupps besöken.  
 
Sammanfattning av frukostmöte, 5 oktober 2018                                                                        
Inbjudna: lokala BUS-grupper, max 3 representanter/BUS-grupp. (från 
styrgrupp, arbetsgrupp/Lilla BUS.)                                                                                                                  
Förmiddagens punkter;                                                                                                                                                
BUSSAM och BUS-sekretariatet presenteras. Bodil Klintberg HSF och Elin 
Fischer, Storsthlm   BUS-arbetet i Stockholms län - en kort lägesrapport. 
Utmaningar och framgångsfaktorer.                  
Indikatorer för ”ett välfungerande BUS-arbete”.  Agneta Åhlund                                                                                                                                                                       
Inspirerande och goda exempel;  
BUS i Hässelby-Vällingby och Bromma – På rätt väg 
BUS i Sundbyberg – BUS-samråd i Sundbyberg 
BUS i Sollentuna – Samverkan kring tidig upptäckt och tidigt stöd i förskolan 
BUS i Skarpnäck –  BUS BRA Struktur, en framgångsfaktor i samverkan                                                                                                                                                                
I oktober samlades representanter från kommunerna och landstingens BUS-
grupper. Samtalen var igång och livaktiga redan till frukostmackan kl. 8.00.                                                   
Cirka 65 personer kom och representerade ett stort antal av de 32 lokala BUS-
grupperna. 
Mötet startade med en presentation kring BUS historik, syfte och framväxt och 
presentation av BUSSAM:s och BUS sekretariatets sammansättning och 
uppdrag. 
Men det som framförallt var den samlande punkten var de goda exempel på 
det ibland svåra arbetet med det lokala BUS arbetet.  
Avslutningsvis presenterade Eva Bohlin, HSF, en sammanställning av 
avvikelserutinen för BUS, hur det är tänkt och hur det har sett ut de senaste 
åren. Sammanfattningsvis var det ett uppskattat frukostmöte, 
presentationerna skickades till de lokala BUS-grupperna, deltagarna och 
presenterades i BUS-brev.                                                                                                                                                            
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Lokala BUS- grupper: 
Kort sammanfattande kommentar från de lokala BUS-grupperna 
I bilaga 6 finns en (ännu) kortare sammanställning i tabellformat. 
Med reservation för att de lokala BUS-grupperna har hunnit förändras och att 
de inte är en fullt rättvis bild så följer här en kort beskrivning kring de lokala 
BUS-grupperna. 
                                                                                                                                                               
Botkyrka; lokal överenskommelse från 2014. (ska revideras 2019)  
Chefs/Styrgrupp.                                                                                                         
BUMM:s närvaro saknas. Prima Barn representerar i Botkyrka. Jobbar på att få 
en arbetsgrupp/utvecklingsgrupp för prio-frågor (problematisk skolfrånvaro 
och barnets medverkan i SIP (ev avvikelsearbete/förbättring) Handlingsplan 
2019. Kommunen (soc.) tittar på SIP; utvärderar och försöker titta på om det 
gör ”nytta”? BUS-gruppen efterfrågar om det generellt finns någon utvärdering 
av SIP? (kvalitativ utvärdering). Skolan får initiera SIP (men ger ”oklart” som 
svar i enkäten) Man gör en omstart i BUS-gruppen, diskuterar basen för BUS. 
BUS-gruppen behöver uppdatera kunskapen om varandras uppdrag. 
Kunskapen kring BUS-arbete har ökat under året. SIP-arbetet uppfattas 
generellt som bra, med bra samverkan men det finns också obefintlig 
samverkan, där det borde behövas. Detta är ett eventuellt utvecklingsområde 
för 2019. Man har ej uttryckt behov av stöd kring Barnkonventionsutveckling. 
 

Danderyd; reviderad lokal överenskommelse 2017. Styrgrupp och 

arbetsgrupper som arbetar med speciella utvecklingsuppdrag. Tandläkare och 

BVC med i BUS-gruppen. Friskolorna ej representerade. Danderyds BUS-grupp 

har inte tagit fram handlingsplan för 2019.                                                                                                    

Använder sig av avvikelser som förbättringsverktyg, inget nedskrivet lokalt 

avvikelsesystem. Jobbar på bra och bra representation, också enligt egen 

uppfattning Många SIP-möten tillsammans med BUP, fungerar generellt bra 

sedan tidigare. Haft gemensam SIP-utbildning. Skolan kan initiera SIP.                                                                                                                                           

Man har ej uttryckt behov kring utbildning Barnkonventionen nu. 

                                                                                                                                                                           

Ekerö; uppdatering pågår av den lokala BUS-överenskommelse som är från 

2014–2015. En BUS-grupp, som inte representeras av de högsta cheferna i 

kommunen, utan delegerat uppdraget. BUMM:s närvaro saknas. Friskolorna är 

inte representerade. Ingen framtagen handlingsplan för 2019.  BUS-

grupprepresentanterna lyfter avsaknad av en första linjemottagning. De har ej 

använt avvikelsesystemet som ett förbättringsverktyg, men har lokala rutiner 

för avvikelser. BUP Brommaplan som har haft remisstopp, har nu släppt det 

och klarar 30 dagar. Man lyfter H&H nya avtal med 80 % rörlig del. (gäller 

generellt för H&H), och som man tror kommer påverka prioritering av lokalt 

BUS-arbete.  Ny elevhälschef- och nu infört ny rutin för remisser. SIP-

möten som blir av fungerar bra. Problem med SIP från andra BUP inom 

länet där klient/pat. är aktuell. Skolan initierar inte SIP. Ingen generell 



 
 

18 

 

utveckling under 2018.                                                                                              

Uttrycker inget behov av utbildning kring Barnkonventionen nu. 

Enskede/Årsta/Vantör (Sthlm stad); reviderad lokal öv, klar dec 2018, inte 

riktigt alla har skrivit under den. Styrgrupp och BUS-arbetsgrupp samt BUS 

Individ. Friskolorna representerade i BUS- arbetsgrupp genom en representant 

från utbildningsförvaltningen, enhet som arbetar mot friskolorna. SIP 

samordnare som kontaktperson för den lokala BUS-gruppen. Använder inte 

avvikelsesystemet som ett förbättringsverktyg (än), har lokala rutiner för 

avvikelsehantering. SIP fungerar generellt bra och utvecklas 

”men alla barn som behöver SIP får inte en SIP, ex. familjehemsplacerade 

barn och de små barnen”. Skolan initierar SIP (men inte så vanligt).                                                                                                                                                   

Generellt god utveckling av BUS-arbetet under 2018, avseende kunskap, 

information och kännedom om BUS-arbete.                                                                                                                    

Önskar utbildning kring Barnkonventionen och om barnkonsekvensanalyser. 

Farsta (Sthlm stad);  ny överenskommelse framtagen 2018, (skickar när den är 

undertecknad) Styrgrupp och BUS Individ. Gör en översyn av organisation nu 

och tar rygg på Skarpnäck. Högsta cheferna går nu in i BUS gruppen (samma 

representant i båda grupperna från BUP). Har SIP-samordnare. Bra BUS-individ 

möten, som utvecklats 2018. Friskolorna är inte representerade. Ingen speciell 

handlingsplan framtagen för 2019. Avvikelsesystemet ses som ett 

förbättringsverktyg att utveckla, lokala rutiner finns. Generell utveckling av 

BUS-arbetet under 2018. Generellt tillfreds med SIP-arbetet som också 

utvecklats 2018. Skolan får initiera SIP. Önskar utbildning i 

barnkonsekvensanalyser. 

Haninge; reviderad lokal överenskommelse 2018. BUS-styrgrupp och 

handlingsplaner, vid behov tillsätts arbetsgrupper. Handlingsplaner görs årligen 

(ännu inte klar för 2019) BUP representeras av Prima Barn. Friskolorna är inte 

representerade i BUS-gruppen. Avvikelsearbetet ses som ett 

förbättringsverktyg och lokala rutiner finns.                               

Intentionen med vår överenskommelse som togs fram 2018, är bla. att 

”avvikelser skall användas för att utveckla arbetet.”  Man uppfattar att 

kunskapen/informationen/kännedomen kring BUS blivit bättre under 2018.                                     

SIP- arbetet ej tillfredställande. SIP är ett område som vi bestämde 2018 att 

vi ska arbeta med tillsammans för att förbättra och utveckla , positiv utveckling 

har ändå skett. Skolan initierar inte SIP. Inget önskemål kring BK.                                                                                                                                                         

Träffat representanter för BUS-gruppen flera gånger maa samverkansfrågor i 

BUS-gruppen. 

Huddinge; reviderad lokal överenskommelse 2018. Styrgrupp och 

aktivitetsplan (årligen) Ännu ej undertecknad än pga. fler chefsbyten. 

Det tillsätts arbetsgrupper utifrån behov, det har oftast koppling till BUS 

prioriterade områden. BVC och vårdcentral ingår i BUS-gruppen. Friskolorna är 
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inte representerade.  Ingen handlingsplan för 2019 men aktivitetsplan, med de 

prioriterade områden som står beskrivna i BUS överenskommelsen.                                                                                                     

Avvikelsesystemet är ett verktyg för förbättringsarbete och lokala rutiner finns.                                           

”Det har varit svårt att få in några avvikelser. Vi har försökt nå ut med 

information under året och hoppas på att det ger resultat.”                                                                                                  

SIP-arbetet fungerar inte tillfredställande även om en positiv utveckling skett 

under 2018. ”Vi har haft ett SIP-nätverk som anordnade en 

kompetensförmiddag kring bland annat SIP. Två grundskolor ska få testa SIP 

som verktyg kring elever med problematisk skolfrånvaro” Skolan har inte 

initierat till SIP-möten tidigare.                                                                                                 

Ingen generell utveckling av BUS, ”vi har haft koll sedan tidigare”                                         

Utvecklingsledare sammankallande. Synpunkter kring behov av 

kompetensutveckling när Barnkonventionen blir lag: ” Hur tillämpa lagen, hur 

ska det gå till i praktiken. Huddinge kommun har riktlinjer för 

barnkonsekvensanalyser, har ingen kännedom om sjukvården.” 

Hägersten/Liljeholmen, Skärholmen, Älvsjö (Sthlm stad); Utkast till ny lokal 

överenskommelse 2018 som man dock ej skrivit under då man funderar att ha 

två olika BUS-grupper. Skärholmen kommer sannolikt bilda en egen lokal BUS-

grupp. Styrgrupp och arbetsgrupp, uppdrag kring enskilda ärenden, SIP, 

utvecklingsfrågor. Saknar representant från BUMM. Ska under 2019 fokusera 

på ”hemmasittare” en komplex och sammansatt grupp där bla övergången 

mellan förskola/skola kommer bevakas. BUS arbetsgrupp kommer få i uppdrag 

att fungera som ”styrgrupp” för det arbetet. Avvikelser används 

som ett förbättringsverktyg men behöver utvecklas.                                                                                                                 

Skärholmen, bildar sannolikt en egen lokal BUS-grupp där man kommit vidare 

på ett bra sätt. Har en gemensam SIP-samordnare för alla tre stadsdelarna. 

Samarbetet kring SIP i huvudsak bra men behöver dock fortsatt utveckling. 

Utveckling/förbättring har skett gällande SIP under det senaste året bla pga. av 

att en gemensam SIP-samordnare har anställts. Uttrycker inget specifikt behov 

kring att barnkonventionen blir lag. 

Hässelby Vällingby Bromma (Sthlm stad);  reviderad lokal överenskommelse 

2017.   Styrgrupp och BUS-arbetsgrupp.                                                                                                                        

BUS arbetsgrupp bereder ärenden till styrgruppen. Har ansvar för 

att driva igenom de strategiska beslut som BUS-styrgrupp har 

fattat. Ansvarar för de aktiveter som sätts upp i handlingsplanen. 

Gruppen har vissa tider avsatta för BUS-individ om det finns 

individärenden att ta beslut . Handlingsplan för 2019 framtagen.                                                                                                                              

BVC finns med i styrgrupp och arbetsgrupp, from i år kommer 

BMM finnas med. Första linjen/vårdcentralen finns i BUSarbetsgrupp, förebygg

ande delen av socialtjänsten finns också med i styrgrupp och arbetsgrupp. Ej 

friskolerepresentation i BUS-gruppen.                     

Förskola och skola kan enligt deras rutiner delta på samma sätt som 
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andra verksamheter tex har de skyldighet och rättighet att kalla 

till SIP. Den enda skillnaden är att de inte kan stå som huvudansvariga för SIP. 

Många avvikelser maa bla brist på representation i SIP. Har lokala rutiner för 

avvikelser. Strategisk utv. ledare som utvecklat och driver BUS-arbetet. 

Representerade på frukostmötet.  Allmänt förbättringsarbete/kunskap om 

BUS-arbete under året. Önskar utbildning i Barnkonventionen och 

Barnkonsekvensanalyser.  

Järfälla och Upplands Bro; reviderad lokal överenskommelse 2018. Styrgrupp 

och BUS Individ - en arbetsgrupp med representanter 

från olika myndigheter som diskuterar individärenden. Ingen handlingsplan för 

2019 framtagen. BUMM saknas i BUS-gruppen. Gymnasiet representerat. 

Friskolorna deltar inte i BUS-arbetet. Man uppfattar att 

informationen/kännedomen om BUS har förbättrats under året. 

Avvikelsesystemet ses som ett förbättringsverktyg, men inga lokala rutiner för 

avvikelser.  Angående SIP ser man en positiv utveckling på ett arbete som i 

stort fungerar bra. Skolan initierar till SIP-möten. Vet ej om behov finns för 

kunskap/utbildning kring BK då kunskapen om övriga representanters behov är 

oklar. Lite ”osorterad” representation och trevande grupp vid besök. Kan inte 

ge någon tydlig bild kring BUS-arbetet. 

Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm, (KNÖ) Sthlm stad; reviderad lokal 

överenskommelse hösten 2018. Styrgrupp och Beredningsgrupp. Styr- och 

beredningsgrupp ses samma dagar och kan överlappa och mötas vid 

gemensamt vid behov. Har SIP samordnare, som bla. arbetat med revideringen. 

Verksamheterna turas om att hålla i ordförandeskapet för BUS. (År 2019 har 

BUP uppdraget) Omsorg om personer med funktionsnedsättning ingår i BUS-

gruppen. Friskolorna deltar inte. Ingen handlingsplan framtagen för 2019. 

Generell utveckling kring både BUS och SIP-arbete. Skolan initierar SIP. Lokala 

rutiner för avvikelser finns och avvikelsesystemet ses som ett 

förbättringsverktyg. Önskar utbildning i barnkonventionen och kring 

barnkonsekvensanalyser. 

Lidingö; klara med innehållet i reviderad lokal överenskommelse 2018 (som ska 

skickas in).  Styrgrupp (Generell BUS) o BUS ärendegrupp (Lilla 

BUS),samverkan kring individärenden. Representanter från; BUP, Lärande -och 

kulturförvaltningen, LSS och socialtjänst i Lidingö stad. 

Kunskapen, information och kommunikation har inte förbättrats under 

det senaste året, avvikelsesystemet används inte, vi har inga lokal rutiner och ” 

vi har under de tre åren jag verkat här inte hanterat en enda avvikelse genom 

BUS” (citat från enkät). SIP -arbetet fungerar i huvudsak bra, skolan initierar 

inte formellt till SIP möte, men initiativ kan komma från skolan.  Önskar 

utbildning i barnkonventionen. Lite trevande i sitt BUS-arbete. Ny 

kontaktperson from nyår, chef barn o familjeenheten på socialtjänsten. 
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Nacka; uppdaterad Handlingsplan för 2019. 

Handlingsplanen för 2019/2020 är diskuterad och ska skrivas under vid 

årets första BUS-möte i februari. Styrgrupp med ”bra mandat” på chefsnivå. 

Har Lilla BUS för Individärenden. 

Under BUS styrgrupp finns "samråd", främst mellan BUP och socialtjänst 

där LSS är med vid behov och skola kan bjudas in. I samråden dras 

gemensamma ärenden för att underlätta samarbetet och tydliggöra 

gränsdragning utan familjernas medverkan. Friskolan inte representerad i BUS-

arbetet. Nöjda med sin lokala BUS grupp.                                                                                                        

Uppfattar att kunskapen, information och kommunikation om BUS-arbete 

förbättrats under 2018.  

”Genomgång av samtliga gemensamma dokument vilket ökat kunskapen.” 

Avvikelser som ett förbättringsverktyg används ej i det lokala BUS-arbete, 

lokala rutiner funnits men nu ska man använda det som finns i det regionala 

systemet. ”Dilemman som uppkommit i samverkan har diskuterats och lösts 

utan att avvikelse har behövts rapporteras.”                                                                                                                 

SIP fungerar i huvudsak bra, ingen särskild utveckling under året.                                                                

” skolorna kan initiera SIP men inte sammankalla till ett möte”                                                        

Önskar utbildning i barnkonventionen, ” önskan om  utbildning i 

barnkonventionen i förhållande till BUS-samverkan, tex. Vilka artiklar är viktiga 

för BUS-samverkan ?” 

Norrtälje; utkast till ny lokal överenskommelse 2018 finns. Ser över sin BUS 

organisation, utvecklingsarbete pågår. Omtag kring organisation och 

representation. Sökt stöd och andras goda exempel för att utveckla det lokala 

BUS-arbetet. Kontaktperson hade inte möjlighet att svara på enkäten pga. 

sjukdom. Representerar from dec 2018 i BUSSAM (med chef och nuvarande 

lokal kontaktperson från socialtjänsten) 

Nykvarn; lokal överenskommelse från 2015. 

Kunskapen, information och kommunikation har inte 

förbättrats under det senaste året? (Tex. Kännedom om BUS-

överenskommelsen, BUS-brev, BUSSAM, var man hittar BUS-relaterad info. 

Avvikelser används som ett förbättringsverktyg i det lokala BUS-arbetet enligt 

svar på enkät. Inga lokala rutiner för avvikelsehantering? Man uppger att SIP-

arbetet fungerar i huvudsak bra, men ingen särskild utveckling kring BUS under 

2018. Önskar utbildning/kunskap i barnkonsekvensanalyser. Väldigt liten grupp 

som representerade vid mitt besök hos dem. Ingen tydlig bild av hur det lokala 

BUS-arbetet ser ut. 

Nynäshamn; lokal överenskommelse 2018. Enhetschef H&H sammankallande 

(nästan alltid en kommunrepresentant) Styrgrupp och Handlingsplan, dock 

ingen framtagen för 2019. Saknar BUMM i BUS-gruppen. Friskolorna är inte 

representerade.                                                             
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Kunskapen, information och kommunikation kring BUS-arbete har 

förbättrats under det senaste året.                                                                                                   

Avvikelser har inte använts som ett förbättringsverktyg i det lokala BUS-arbete, 

”inte använts men vi vet om det”. Det finns lokala rutiner för avvikelser utifrån 

BUS-överenskommelsen.                                                                                                                    

SIP- Samordnad individuell plan fungerar i huvudsak bra men ingen särskild 

utveckling/förbättring har skett senaste året. Osäkert om skola/förskola 

initierar SIP-möten. Önskar kompetens/stöd i barnkonsekvensanalyser. 

Nystartsläge i gruppen. H&H och Prima Barn varit med länge men för övrigt har 

det mest blivit presentationsrundor när man mötts. Bra läge att få ge input vid 

besök i gruppen. Nynäshamn utkantskommun med glesbyggdsutmaningar med 

långa resvägar. 

Salem; lokal överenskommelse från 2015.                                                                                         

Salem har Styrgrupp och Individ BUS. 

De har något de kallar "extra BUS där vi i BUS styrgruppen kan 

kallas in av ex enhetschefer för dragning och beslut i individfrågor.” De 

har fastställda tider för "extra BUS" i årsplaneringen. I BUS-gruppen deltar 

också ”psykiatri unga vuxna”.  Friskolorna deltar inte. Arbetar på att ta farm 

handlingsplan för 2019.                                                                                                  

Kunskapen, information och kommunikation har förbättrats under det 

senaste året?                                                                                                                              

Avvikelser används inte som ett förbättringsverktyg i det lokala BUS-arbetet 

”Det är ovanligt, men vi går ut med information om möjligheten kontinuerligt.” 

Lokala rutiner för avvikelser utifrån BUS-överenskommelsen finns.                          

Samarbetet kring SIP fungerar i huvudsak bra. Utveckling/förbättring har inte 

skett, - man hänvisar till personalomsättning ute på förvaltningarna 

och inom Landstinget (Region Stockholm) som gör att de ofta måste ”börja om”  

för att undvika att SIP mötet blir ett beställningsmöte", i stället 

för att ha fokus på att göra en individuell samordnad planering kring de 

individer som berörs”.                                                                                                     

”Skola/förskola  kan initiera SIP möten med socialförvaltningen m.fl., men inte 

med Region Stockholms verksamheter. Dessa bjuds då in till (samma ) 

SIP möte av Socialförvaltningen.”                                                                               

Önskar utbildning i barnkonventionen och i barnkonsekvensanalyser. 

”Vi arbetar med detta, men behovet att göra bra 

barnkonsekvensanalyser med koppling till ex barnkonventionen 

finns ständigt. Ytterligare utbildning är önskvärt”                                                                                          

Nöjda med ”sin BUS-grupps arbete”.  

Sigtuna; har bildat (nybildat) BUS-grupp under 2018, överenskommelse från 

2013 revideras  2018, jobbar ännu på att få den klar (jan 2019). Så ännu ingen 

handlingsplan. Saknar BUMM i BUS-gruppen. Friskolor är ej 

representerade i det lokala BUS-arbetet.                    
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”Vid uppföljning har luften på nytt gått ur”. Man fick energi efter besök men 

sen bytt medlemmar igen. Sagt/bestämt att man efter nyår ska ta itu med 

överenskommelsen som är gammal. Menar att 

kunskapen, information och kommunikation förbättrats 

under det senaste året? (Tex. Kännedom om BUSöverenskommelsen, BUS-

brev, BUSSAM, var man hittar BUS-relaterad info) Får vid uppföljningssamtal 

tips igen om andra goda exempel och info på hemsidorna. De känner väl till 

avvikelsehanteringen och ser att den kan bidra till förbättringsarbete, inga 

lokala rutiner för avvikelser. Samarbetet kring SIP fungerar inte än, 

”kan vara svårt att få till mötet när skolan önskar.” -men 

utveckling/förbättring har skett  under det senaste året. Skola/förskola initierar 

SIP-möten men svårt att få till på grund av att de övriga 

representanterna, främst soc. inte anser att de 

ska delta. Vi har inte skrivit in det i lokal handlingsplan. Uttrycker inget behov 

kring Barnkonventionen. 

                                                                                                                                          

Skarpnäck (Sthlm stad); lokal överenskommelse från 2018. Har handlingsplan 

för 2019. BUS Styrgrupp och BUS individ med uppdrag att lösa 

ärenden på chefsnivå om det inte lösts via SIP - möten. Friskolorna är inte 

representerade. Kunskapen, information och kommunikation har 

förbättrats under det senaste året? (Tex. Kännedom om BUS-

överenskommelsen, BUS-brev, BUSSAM, var man hittar BUS-relaterad info).                                                                               

Avvikelser används som ett förbättringsverktyg i det lokala BUS-arbete men i 

ganska liten skala. De har lokala rutiner för avvikelser utifrån BUS-

överenskommelsen.  Samarbetet kring SIP fungerar i huvudsak bra och 

utveckling/förbättring har skett gällande SIP under det senaste året. 

Skolan/förskolan initierar  SIP-möten. Önskar utbildning i barnkonventionen 

Den enda lokala BUS-grupp som ej haft besökt. Trots fler försök har vi inte 

lyckats få till något möte. Förefaller vara en aktiv och välfungerande grupp. 

BUS-gruppen representerade på frukostmötet. 

Sollentuna; lokal BUS-överenskommelse från 2017/2018. Styrgrupp och SAGA-

grupper. (förebyggande grupper med förskolebarn) Kultur-och 

fritidsförvaltningen och BVC representerar i BUS-gruppen. Haft svårigheter 

med representation från BUMM och med samverkan med BUP (ny bättre med 

representation från BUP från 2018). Friskolorna representeras via 

utbildningsförvaltningen. Handlingsplan finns för 2019. 

Kunskapen, information och kommunikation har 

förbättrats under det senaste året.                                                                                                       

Avvikelser ses som ett förbättringsverktyg i det lokala BUS-arbetet och lokala 

rutiner finns registrerade i avtal.                                                                                                               

Samarbetet kring SIP fungerar i huvudsak bra. Har haft och planerar gemensam 

utbildning i SIP. Skolan kan initiera till SIP-möten.  Önskar utbildning i 



 
 

24 

 

barnkonventionen och i barnkonsekvensanalyser.                                                                                                              

Representerade på frukostmöte och berättade om SAGA-grupperna..  

Solna; utkast till ny lokal överenskommelse finns januari 2019. Styrgrupp. 

Omstart 2018 med nya chefer och BUS-representanter. Reviderat 

överenskommelsen från 2014. Kick off i februari 2019. De har också infört 

Individ BUS- för komplicerade fall där chefer behöver diskutera hur ärendet ska 

hanteras. BUS arbetsgrupp får uppdrag av BUS styrgrupp för prioriterade för 

att förbättra samverkan.                                                          

Kunskapen, information och kommunikation har absolut  förbättrats under det 

senaste året? (Tex. Kännedom om BUS-överenskommelsen, BUS-

brev, BUSSAM, var man hittar BUS-relaterad info)                                                                                                                                              

Avvikelser ses som ett förbättringsverktyg i det lokala BUS- arbetet,  det finns 

lokala rutiner för avvikelser. Uppfattningen är att SIP fungerar i huvudsak 

tillfredställande, oklart om skolan/förskolan får initiera/kalla till SIP-möte.                                                                                                                        

Önskar utbildning i barnkonventionen och i barnkonsekvensanalyser.                                                            

                                                                                                                                 

Spånga/Tensta, Rinkeby/Kista (Sthlm stad); lokal överenskommelse från 2017                                

Styr-och arbetsgrupp samtidigt och överlappande, har också BUS Individ. SIP 

samordnare finns för stadsdelarna. Skol-sociala stödteamen är en 

stadigvarande arbetsgrupp inom ramen för BUS. Tydlig arbetsordning med 

årsplaneringshjul. Uppdrag och rapportering och nytt uppdrag mel. styr och 

arbetsgrupp. Har ej svarat på enkäten pga. att man ej hann/ville förankra i hela 

BUS-gruppen innan man svarade. Prima Barn representerar i BUS gruppen. 

Uppfattar BUS-gruppen som aktiv med en välfungerande struktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                    

Sundbyberg; lokal överenskommelse från 2017, som revideras 2018–2019.                                   

BUS samråd och vid behov BUS Individ. De privata skolorna är ej 

representerade i BUS. Förskolan inte involverad. Ingen handlingsplan för 2019. 

Politikerna satsar på Barn och unga, man uppfattar och är beroende av deras 

stöd.                                                       

Kunskapen, information och kommunikation har absolut förbättrats under det 

senaste året? (Tex. Kännedom om BUS-överenskommelsen, BUS-brev, 

BUSSAM, var man hittar BUS-relaterad info.  Avvikelsearbetet oklart?              

Samarbetet kring SIP fungerar i huvudsak bra, men kan bli bättre! De 

har reviderat rutinerna och tagit fram en enkät för löpande uppföljning.                                                                                   

Önskar utbildning i barnkonventionen och för barnkonsekvensanalyser. 

Rutiner, checklistor för ärendehantering- barnets bästa.                                                                                                

Representerade på frukostmöte som exempel på BUS-samverkan. Aktiv 

arbetande grupp med en sammankallande och hållande utvecklingsledare. 

 

Södermalm (Sthlm stad); lokal överenskommelse från 2017. Styrgrupp och Lilla 

BUS. Polis och SIP-samordnare ingår i BUS-gruppen. (BUS individ) 
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BUS Individ samt tillfälligt utsedd arbetsgrupp med fokus på 

problematik skolfrånvaro. Arbete med att ta fram en 

handlingsplan är påbörjat och slutförs under våren 2019. Metodutvecklare och 

SIP samordnare. Grundskolechef och förskolechef deltar. Bjuder ej (hittills ) in 

friskolor.                                                                                                                                  

Kunskapen, information och kommunikation har förbättrats under det 

senaste året (Tex. Kännedom om BUS-överenskommelsen, BUS-brev, 

BUSSAM, var man hittar BUS-relaterad info.)                                                                  

Avvikelser används som ett förbättringsverktyg i det lokala BUS-arbetet: 

”Vi har gjort tre avvikelser och ser det som ett utvecklingsområde” Det finns 

också lokala rutiner för avvikelser utifrån BUS-överenskommelsen.   

Samarbetet kring SIP i huvudsak bra, utveckling/förbättring har 

skett  under det senaste året. Skola/förskola initierar till SIP-möten.                                                                                                   

Önskar utbildning i barnkonventionen och i barnkonsekvensanalyser                                                                                       

Södertälje; lokal överenskommelse från 2016. Styrgrupp och BUS Individ  som 

samverkar kring svåra individärenden som inte kunnat lösas på basnivå, för att 

komma överens om vem som tar eventuella kostnader.                                                                              

De har bjudit in en friskola vid ett tillfälle. ”Mycket svårt att se hur det skulle gå 

till rent praktiskt, förutsätter nästan att friskolorna i kommunen har någon 

form av samverkansgrupp som kan utse representant till BUS”.                                                    

Handlingsplan i form av bestämda teman framtagen för 2019.                                                                                                                          

Lokala rutiner för avvikelsehantering finns, men avvikelser används inte som 

ett förbättringsverktyg. SIP arbetet fungerar i huvudsak tillfredställande-                                                     

” vi är överens om att mötena ska bli kortare för att 

möjliggöra för fler att delta.” Man önskar utbildning i barnkonventionen och i 

barnkonsekvensanalyser. Sitter generellt rätt nöjda, uppfattar att de är 

uppdaterade redan före 2018. 

Tyresö; ny lokal BUS-överenskommelse 2018. Styrgrupp. Handlingsplan finns 

för 2019.  Saknar representant från BUMM. Prima Barn representerar. 

Friskolorna är inte representerade i BUS-gruppen. Kunskapen och 

informationen om BUS-arbetet har förbättrats under året, ”bra att få besök och 

information kring utveckling av BUS-arbetet” Avvikelser används som ett 

förbättringsverktyg, ”vi har inte sett att avvikelserapporteringen lett någon 

vart” Inga lokala rutiner kring avvikelsehantering.                                                                 

SIP-samarbetet fungerar i huvudsak bra, utveckling har skett under året bla 

genom ett projekt mellan Prima Barn och skola och socialtjänst. Skolan initierar 

SIP- möten. Man önskar utbildning i barnkonventionen och i 

barnkonsekvensanalyser. 

Täby; lokal överenskommelse från 2014, handlingsplan från 2015                                           

Styrgrupp. Friskolorna ej representerade i BUS-gruppen. Kommunens 

utvecklingsledare sammankallande. Om utveckling kring BUS-arbetet skett 
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under 2018 är oklart. Ingen ny handlingsplan framtagen än. Avvikelserna är få, 

lokala rutiner för avvikelsehantering finns. SIP-samarbetet fungerar i huvudsak 

bra, ingen speciell utveckling nämns under 2018. Oklart om skolan/förskolan 

initierar till SIP-möten. Önskar stöd/utbildning i barnkonsekvensanalyser. 

Upplands Väsby; lokal överenskommelse från 2017, ännu ej undertecknad.                                           

Styrgrupp. Ingen handlingsplan framtagen för 2019. BUMM representation 

oklar. Elevhälsochef är med på huvudmannamöten med 

friskolor och de har utsett hen som representant för dem i BUS-gruppen. 

Avvikelsesystemet ses som ett förbättringsverktyg men ”vi är dåliga på att 

skicka in”. Lokala rutiner finns. SIP-samarbetet ok, har förbättrats under året. 

Skola/förskola initierar SIP.                                                                                                          

Uttrycker inget behov av stöd kring barnkonventionen 

”psykologerna på centrala elevhälsan ska ha föreläsningar om 

barnkonventionen för all personal inom skolan och förskolan under 2019”                                                                                     

BUS-gruppens samarbete och arbetsklimat kan utvecklas och förbättras. 

Vallentuna; reviderar lokala BUS överenskommelsen  2018/2019, alla 

representanter nya för varandra, nya chefer. Omtag nu. Styr och Individ BUS. 

BVC, logoped och Fritidsförvaltningen ingår i BUS-gruppen. Inga friskolor är 

representerade, men det ses som ett framtidsmål.                                                                    

Kunskapen, information och kommunikation har förbättrats under 

under det senaste året? (Tex. Kännedom om BUSöverenskommelsen, BUS-

brev, BUSSAM, var man hittar BUS-relaterad info).                                                                         

Avvikelser används inte som ett förbättringsverktyg ” det har inte varit aktuellt, 

vi har kunnat lösa alla frågor lokalt”. Lokala rutiner föravvikelser utifrån BUS-

överenskommelsen finns. SIP-samverkan i huvudsak bra, utveckling sker. 

Skolan får initiera till SIP-möten men det är inte så vanligt. Kommentar kring 

barnkonventionen ” Den behöver ständigt aktualiseras, det finns 

handläggare inom Barn- och ungdomsförvaltningen som bla arbetar med 

barnkonventionen och dess betydelse” 

Vaxholm; ny överenskommelse  ute på remissrunda, (slutet på 2018, skickar 

när den är helt klar.) Styrgrupp och vid eventuellt behov har de arbetsgrupper. 

BUMM deltar i BUS-arbetet. Gruppen trevar sig fram nu, ser över lokala 

överenskommelsen och BUS-gruppens arbete börjar ta form. Identifierat 

Spelberoende , problematisk skolfrånvaro och psykisk ohälsa som målgrupper 

2019. Behöver också titta mer på avvikelsehantering. Tagit fram förslag till 

lokala rutiner för avvikelsehantering. Mycket nöjda med frukostmötet – till stor 

nytta för dem med historik och goda exempel. Samverkan i SIP-arbetet 

fungerar i huvudsak bra, utveckling sker och skolan kan initiera SIP-möte.                                                                                                                    

Önskar stöd i tillämpningen av barnkonsekvensanalyser. 
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Värmdö; lokal överenskommelsen från 2014. Ska revidera sin 

överenskommelse, ej sett någon uppdaterad än? BUS-styrgrupp. Första Linjen 

”Hamnen” i och Mini-Maria ingår i BUS-gruppen. Friskolor representerade i 

BUS-gruppen (en av få lokala BUS med representation) Arbetet med 

handlingsplan för 2019 pågår.                                                                                                                                                        

Vid besöket på Värmdö hade de en aktuell krissituation, som skett i kommunen 

just på en friskola.                                                                                                    

Kunskapen, information och kommunikation har förbättrats under det senaste 

året? (Tex. Kännedom om BUS-överenskommelsen, BUS-brev, BUSSAM, var 

man hittar BUS-relaterad information)                                                                                                                                                        

Avvikelser ses som ett förbättringsverktyg i det lokala BUS-arbetet, men de har 

inga lokala rutiner för avvikelsehantering.                                                                                                                                                 

SIP-samverkan fungerar tillfredställande och har utvecklats under året. 

Skolan/förskolan initierar inte till SIP-möte.                                                                                                                             

Uttrycker inget behov av stöd/utbildning kring barnkonventionen. 

Österåker; jobbar för en revidering av lokal överenskommelse  (den gamla från 

2014.) Arbetsgrupp bildades under våren 2018 med några representanter från 

BUS-gruppen för att ta fram en ny reviderad överenskommelse. Den är nu 

(januari 2019) ute på remissrunda. De lyfter fram svårigheten med privata 

skolaktörer och deras medverkan i BUS arbetet.  Fortfarande en utmaning med 

att få med friskolorna i det lokala BUS-arbetet även om man har några 

kontaktytor ( en av få BUS-grupper som arbetar aktivt med frågan) . 

Talpedagog sitter med i den lokala BUS-gruppen.                                                                                                     

Arbetet har tagit ny fart, man har en tydligare planering för 2019.                                                               

” Vi har gjort ett "omtag" och det känns bra” Avvikelsehanteringsarbete finns 

med i planen för 2019, bla. ska man ta fram lokala rutiner.                                                                                            

SIP-samarbetet har inte fungerat, utveckling behöver ske, tidigare mer av en 

”klagogrupp” Planen är att utbilda ny personal under året. Skola/förskola kan 

initiera SIP-möten. Kommentar kring barnkonventionen och om behov av stöd 

eller utbildning finns; ”både jag och nej, tycker att vi sätter barnet främst, men 

det är klart att det kan vara bra med utbildning. Som till exempel vad menas 

egentligen med att barnet ska uttrycka sin åsikt och få den respekterad. Det 

finns risk att det missuppfattas. Det betyder ju inte att det är barnen som 

bestämmer.”  
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Analys och synpunkter 
 
En (1) Gemensam regional överenskommelse.                                                                                       
Arbetet kring uppdatering av de lokala BUS-överenskommelserna bör kunna 
ses som en indikator på lokal samverkansaktivitet och delvis fungerande BUS-
grupper. En reflektion är dock att samverkansarbetet kring den lokala 
samverkansöverenskommelsen för barn i behov av särskilt stöd ej 
nödvändigtvis hänger ihop med eller ger förutsättningar för operativt BUS-
samverkan. Den regionala BUS-överenskommelsen är i första hand tänkt som 
stöd till chefer och huvudmän, för att de ska kunna ge goda förutsättningar för 
sina medarbetare att samverka. Här föreslås att BUSSAM ska ge alla lokala 
BUS-grupper i uppdrag att ta fram lokala Handlingsplaner för 1–3 år, som utgår 
från den Regionala BUS-överenskommelsen (som revideras) men där man 
lokalt gör en analys var behoven är störst. Efter hand kan de lokala 
överenskommelserna fasas ut och ersättas av lokal handlingsplan, som följs 
upp årligen. Detta skulle troligen leda till en större aktivitet och samverkan 
kring barn i behov av särskilt stöd utifrån en analys av behoven. BUS Styrgrupp 
bör finnas för att säkerställa och möjliggöra BUS-arbetet och också för att lösa 
ut ev. svårigheter kring samverkan. 
Många har fortsatt stora utmaningar kring samverkansarbetet med barn i 
behov av särskilt stöd. I gränssnittsfrågor – vem som har ansvar – vad kan man 
förvänta sig av varandras verksamheter behöver man fortsätta att utveckla 
arbetet. 
Drygt 1/3 av de lokala BUS-grupperna har upprättat en handlingsplan för 2019. 
Om man satte större fokus på upprättande av 1–3-åriga handlingsplaner 
framöver är min uppfattning att det operativa arbetet skulle öka. Att luta sig till 
en regional överenskommelse och analysera vad just den lokala BUS-gruppen 
har för utmaningar att fokusera på och organisera BUS-nivåerna efter det. Det 
ska förstås vara inom BUS-överenskommelsens ram.  
                                                                                                                                                                

Riktlinjer/Inriktningsmål från BUSSAM –  
Lokala Handlingsplaner  för BUS-samverkansarbetet.    
Inriktningsmål 2019 Förslagsvis kan BUSSAM framöver uttrycka inriktningsmål, 
med syfte att ge de lokala BUS-grupperna underlag för handlingsplaner.                    
De lokala BUS-grupperna och sekretariatet bör bidra med underlag för 
inriktningsmål, baserat på ”hur det ser ut lokalt” vilka utmaningar man 
uttrycker och utifrån god och systematiserad kontakt med del lokala BUS-
arbetet.                                                                                                                        
BUSSAM:s handlingsplanen för 2018  är i huvudsak uppfylld, uppföljning av den 
kan förslagsvis ske samtidigt som man antar en handlingsplan/inriktningsmål 
för 2019. 
Handlingsplaner lokalt, ska förslagsvis bygga på uttryckta inriktningsmål från 
BUSSAM, målen ska präglas av ett barnperspektiv snarare än ett 
verksamhetsperspektiv. Lokala Handlingsplaner bör tas fram efter en 
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gemensam analys av vilka grupper av barn som man behöver  samverka kring.                                                                                                                  
BUSSAM ska efterfråga uppföljning och utvärdering  
 

Avvikelser Cirka 1/3 svarar i enkäten 2018 att de ser avvikelsehanteringen 

som ett förbättringsverktyg, lika många har också lokala rutiner för avvikelser 
kopplat till BUS-överenskommelsen. Avvikelserna som skickats till (BUSSAM) 
BUS-sekretariatet är ojämnt fördelat.  Kunskapen om och hur man skriver 
avvikelser är fortfarande en central fråga för många, arbete pågår kring detta, i 
den nuvarande formen uppmanar man till att alla avvikelser (och svar) ska 
skickas in till BUS-sekretariatet. Både ”synen på”, syftet och själva 
avvikelseblanketten är nu under bearbetning och bör utgå från den regionala 
överenskommelsen, men med lokala rutiner för avvikelser där man kan 
inkludera den lokala handlingsplanens överenskommelser.  Avvikelser bör i 
första hand lösas i den lokala BUS-gruppens verksamheters chefshierarki. En 
tätare och enklare kontaktväg, ev. genom kontaktmannaskap med 
representant i BUS-sekretariatet skulle kunna öka kommunikationen/kunskap 
om utmaningar mellan det lokala och det regionala. Om avvikelserna är 
framtagna utifrån svårigheter man ej kan lösa ut lokalt, som kräver insatser på 
övergripande nivå skulle troligen (min uppfattning) meningsfullheten öka och 
ett ställningstagande krävas från BUS-sekretariatet (BUSSAM) om en eventuell 
insats. BUS-sekretariatets tjänstemän skulle hantera alla inkommande 
avvikelser och föreslå eventuell åtgärd. 
 
SIP och Avvikelser . Man kan konstatera att många rapporterade avvikelser 
under 2018 rör SIP-samverkan. En majoritet av dem är av karaktären att man 
inte deltar, skickar kallelse för sent mm. Frågor som i första hand skulle behöva 
hanteras lokalt. I enkäten för 2018 ställs två övergripande frågor om SIP; om 
man i huvudsak uppfattar att samarbetet med SIP fungerar bra (26 av 30 svarar 
ja) och om man anser att SIP-arbetet utvecklats/förbättrats under 2018. (20 av 
30 svara ja på frågan) se bil.5                                                          
Upprättande av SIP i befolkningen och uppföljning av SIP i befolkningen har 
inte ingått i detta uppdrag.  Behov av utveckling och uppföljning av samordnad 
individuell plan, SIP, kommer att hanteras av BUS-sekretariatet och förslag 
presenteras för BUSSAM. 
 

Revidering av Regionala BUS-överenskommelsen 
Då de flesta lokala BUS-grupper idag har uppdaterade lokala 
överenskommelser föreslås att BUSSAM ska fokusera på att identifiera 
övergripande utvecklingsbehov/inriktningsmål och att de lokala BUS-grupperna 
fortsättningsvis ska få uppdrag att ta fram och arbeta med Handlingsplaner.                                                                                                                                                  
Om det blir ett beslut så behöver man omformulera Regional BUS-
överenskommelse till en för regionen gemensam överenskommelse, där varje 
lokal BUS-grupp tydligare får uppdrag att identifiera och arbeta med lokala 
utvecklingsfrågor, utifrån sin lokala Handlingsplaner. Kravet på lokala 
överenskommelser tas bort.                                                                                                                                                                                                                                         
Övergripande benämning av överenskommelsen Samverkan kring barn i behov 
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av särskilt stöd (första sidan och i den mån begreppet återkommer i texten) 
skulle med fördel ändras till ”Samverkan kring barn i behov av särskilt och 
samverkat stöd” för att tydliggöra avsikten med överenskommelsen. (Samverka 
i betydelsen att man tillför sina specifika resurser, kompetenser och kunskaper 
till en uppgift man gemensamt har att genomföra. Skapa förutsättningar på 
organisatorisk nivå för att ge förutsättningar och undanröja hinder för 
samordning och samverkan på  lokal nivå). 
                                                                                                                                                                            
BUS-sekretariatet har identifierat andra behov av uppdateringar, och kommer 
presentera förslag på det. Genomgående för BUS-överenskommelsen är att 
ändra alla namn som ändrats under åren; KSL  Storsthlm, Landstinget   
Region Stockholm. 
                                                                                                                                                      
Barnkonventionen blir lag 2020,  så småningom behövs eventuellt en starkare 
skrivning om Barnkonventionen och hur efterlevnaden av den ska synliggöras i 
den Regionala överenskommelsen. 
 
Första linjen psykisk ohälsa, beroende på hur uppdraget ska se ut och vem 
som har uppdraget framöver behöver det finnas med i överenskommelsen. 
För övrigt behöver man kontinuerligt  uppdatera statistik, tex antal friskolor? 
Eventuellt ta bort siffror. 
Friskolorna och andra fria aktörer. En tydligare skrivning kring friskolornas, och 
andra fria aktörers roll för målgruppen, dvs barn i behov av särskilt stöd, 
oberoende av huvudman.  
                                                                                                                                                                                    
Bilagorna i BUS-överenskommelsen behöver ses över, arbetet är på 
sekretariatets agenda och fördelat, fler är inaktuella och eller behöver 
uppdateras . Tillägg lagtexter (LUS, ök barn som vårdas utanför hemmet), 
ändrade lagtexter (ex HSL, PUL-GDPR) (bilaga 1 i överenskommelsen) 
Genomgång av befintligt och relevant kunskapsstöd. (Bilaga 2 i 
överenskommelsen.) M.fl. 

 
Fler reflektioner från besök i de lokala BUS-grupperna och från 
BUS-enkät 2018. 
Enkäten redovisas i sin helhet med frågor och svar i bilaga 5.  
Samtliga lokala BUS har en styr/ledningsgrupp . Cirka 2/3 har en BUS-nivå till, 
ofta kallad ”Lilla BUS”, ”BUS Individ” ”SIP BUS” eller i form av ” 
beredningsgrupp” eller ”arbetsgrupper” eller arbetsgrupper, permanenta eller 
utifrån tillfälliga behov. Representationen/de som ingår i BUS-gruppen följer 
ofta den regionala överenskommelsen. Några BUS-grupper har lagt till 
representanter utifrån vad de lokalt ser behov av. Hur man lokalt väljer att 
organisera sig ser inte ut att spela någon avgörande roll utan föreslås 
fortsättningsvis vara en lokal angelägenhet. Det som ser ut att vara en 
framgångsfaktor är dock kontakten mellan styrgrupp och andra BUS-
grupperingar. Överlappande mötesstruktur ser ut att vara en god ide. 
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BUS Individ eller SIP BUS har oftast individärenden på sin agenda, inte sällan 
ärenden som ej lösts i SIP-samverkan. Det är dock en tydlig avsaknad i BUS-
grupperna av BUMM. Även om BUMM formellt ingår i BUS-grupperna, och 
”bara” 7 svarat att de saknar BUMM s närvaro så uttrycker fler att det är svårt 
att få BUMM s deltagande. (möjligen är frågan i enkäten otydligt ställd) 
I den regionala överenskommelsen anges att huvudmännen är överens om att 
de lokala BUS-grupperna aktivt ska bjuda in de fristående skolorna att ingå i de 
överenskommelser och rutiner om samverkan som finns mellan länets 
kommuner och Region Stockholm. Avsaknaden av representation är 
genomgående. Det uppfattas som svårt att samverka då de kan vara många 
aktörer som representerar sig själva (sin skola/förskola) och inte har någon 
gemensam representation för tex. kommunen. Om överenskommelsen ska ta 
sin utgångspunkt från barnet och det inte ska spela någon roll i vilket 
sammanhang (privat eller offentligt) man befinner sig för att få sina rättigheter 
tillgodosedda (tex av samverkan) kan det få betydelse. Vid individuella ärenden 
tex vid upprättande av SIP eller vid BUS Individärenden bjuds dock för barnet 
aktuell huvudman ofta/oftast in.                                                                                                                                               
 
I BUSSAM möte i december lyftes frågan kring eventuellt behov av att ha fokus 
på att Barnkonventionen blir lag. I enkäten uttrycks ett stort behov av 
utbildning/kompetenshöjning kring barnkonventionen och kring 
barnkonsekvensanalyser. 20 av 30 uttrycker ett behov. 
                                                                          

Uppföljning av det lokala BUS-arbetet och eventuella enkäter framöver                                                                                                                                               
BUSSAM bör efterfråga uppföljning och utvärdering av lokala Handlingsplaner. 
Med tydligare inriktningsmål från BUSSAM har de lokala BUS-grupperna i 
uppgift att ta fram lokala Handlingsplaner. Att efterfråga dessa Handlingsplaner 
och att följa upp dem ( varje eller vartannat år?) skulle knyta det lokala arbetet 
närmare BUSSAM. Enkäter skulle kunna formuleras och efterfråga utveckling av 
mer kvalitativ art.  
 
Kontaktperson från BUS-sekretariatet – Lokal BUS-grupp 
En kontaktperson från BUS-sekretariatet skulle kunna ha som uppgift att för ca 
8 (fördelat på 2 tjänstemän från respektive Storsthlm och Stockholms 
Regionen) lokala BUS-grupper efterfråga information om kontaktperson (vid 
byte) men framförallt bevaka avvikelser, efterfråga handlingsplaner och 
uppföljningar. Den lokala BUS-gruppen får en kontaktyta och relevant 
information tex. BUS-brev får en säkrare mottagare. Detta ersätter inte 
”linjevägen” dvs att lokal BUS-grupp lyfter frågor via sin Region Stockholm- 
eller Kommun-BUS-representant. 
 
Andra typer av mötet såsom workshops, ”frukostmöten”  och dylikt                                                                       
De lokala BUS-grupperna har nu funnits i flera år. Utmaningarna och 
frågeställningarna har återkommit och nya har kommit till (tex. Det fria 
vårdvalet, friskolornas roll, första linjens uppdrag m.fl.) Om kontaktytan mellan 
det lokala och regionala BUS-arbetet är starkt är min uppfattning att man ska 
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satsa på aktuella utmaningar, ge goda exempel, lyfta patientgrupper som 
många identifierat. Att kring dem bidra med konkreta idéer och förslag snarare 
än att årligen ”lista” utmaningar. De blir lätt väldigt många och svåra att ta 
vidare. 
Gemensamma utbildningar och återkommande information om 
verksamheternas uppdrag bidrar till utveckling och ger kontaktytor. 

 
Slutord 
Att samverkan är svårt, att samverka kring barn i behov av särskilt stöd är 
särskilt svårt. Barn har speciella rättigheter, dessa uttrycks i Barnkonventionen, 
och betydelsen av Regionens BUS-överenskommelse är mycket central för att 
efterlevnaden av barnkonventionen ska realiseras. År 2020 väntas 
Barnkonventionen bli lag. 
 
”Likvärdighet” är inte detsamma som att alla gör likadant utan att man ”möts i 
sina behov”, som kan vara lokalt olika. Generellt kan de lokala BUS-grupperna 
återkommande behöva tydliggöra vad syftet med BUS-samverkan är, ha en 
tydlig struktur och tydligt mål för att hålla fokus på samverkan kring barnen 
som man behöver samverka kring. Ambitionen bör vara att man är beredd att 
gå lite utanför sin ramar från alla håll. Om det blir mycket bevakning av de egna 
”gränserna” tenderar BUS-arbetet att ”bara” bli ett administrativt 
sammanhang och riskerar att bortprioriteras. (fritt tolkat av H&H 
verksamhetschef) 
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Bilagor                                                                                                                                                                    

Bilaga1. Presentationsexempel från besök i de lokala BUS-grupperna, (Power 

Pointbilder) 
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Bil. 2 BUMM:s koppling till lokal BUS-grupp, som den presenteras av handläggare 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mottagningsnamn Tillhörighet Driftsform Lokal BUS-grupp
Huddinge BUMM KS SLL Huddinge Ny huvudman är på gång, osäkert när och vem det blir

Liljeholmen BUMM KS SLL Hägersten/Liljeholmen Ny huvudman kan vara på gång, osäkert när och vem det blir

Bromma/ Västerort BUMM KS SLL Bromma/Hässelby/VällingbyNy huvudman är på gång, osäkert när och vem det blir

Sollentuna BUMM KS SLL Sollentuna Ny huvudman kan vara på gång, osäkert när och vem det blir

Nacka BUMM Sachsska SLL Nacka
Handen BUMM Sachsska SLL Haninge
Farsta BUMM Sachsska SLL Farsta
Södertälje BUMM Södertälje sjukhus SLL Södertälje?
Capio Lina Hage BUMM Privat Södertälje? Tveksamt, om kapacitet finns för deltagande

Nordvästra barnläkarmottagningen BUMM Nordvästra barnläkarmottagningen BUMM (Swerane AB)Privat - Kapacitet finns inte för deltagande

Mörby BUMM SLSO/Mörby BUMM SLSO Danderyd
Åkersberga BUMM SLSO/Åkersberga BUMM SLSO Österåker
Lidingö BUMM SLSO/Lidingö BUMM SLSO Lidingö
Skärholmen BUMM Aldaher (Mästerkatten) Barnmottagning BUMM Privat Skärholmen/Älvsjö/Hägersten/Liljeholmen
Alva Barnklinik BUMM Privat Södermalm
Alva Barnklinik Sabbatsberg BUMM Privat Norrmalm/Kungsholmen/Östermalm
Birka BUMM Birka BUMM (Nemrod Medics AB) Privat Södertälje?
Stureplans BUMM SLSO SLSO Norrmalm/Kungsholmen/Östermalm
Barnläkarna i Täby centrum BUMM Privat Täby
Familjeläkarna i Saltsjöbaden BUMM Privat Nacka
Globen BUMM Globen BUMM (Ped Doc AB) Privat Enskede/Årsta/Vantör
Anwar BUMM Anwar BUMM (Om-Alnoor AB) Privat Spånga/Tensta/Rinkeby/Kista
PR Vård Mottagning BUMM Privat Södermalm
Capio Upplands Väsby BUMM SLSO? Privat Upplands Väsby
Kista BUMM Privat Spånga/Tensta/Rinkeby/Kista
Barncentrum Solna BUMM Privat Solna/Sundbyberg Har nyligen gått med i gruppen

Barnläkarna i Vallentuna BUMM Privat Vallentuna
Mama Mia City BUMM Privat Norrmalm/Kungsholmen/Östermalm
Barnsjukhuset Martina BUMM Svenska barnspecialister ab Privat Norrmalm/Kungsholmen/Östermalm
Kransens BUMM Privat Skärholmen/Älvsjö/Hägersten/Liljeholmen

Anmärkning

Odenplans barnmottagning BUMM Privat Norrmalm/Kungsholmen/Östermalm
Stockholm kids BUMM Praktikertjänst Privat Norrmalm/Kungsholmen/Östermalm
Fridhems barn- och ungdomsmedicinska mottagning Privat Norrmalm/Kungsholmen/Östermalm
Järva Specialistvård Martina BUMM Svenska barnspecialister ab Privat Spånga/Tensta/Rinkeby/Kista
Alviks BUMM Stockholms astma allergi center AB Privat Bromma/Hässelby/Vällingby
Hallunda BUMM Hallunda BUMM AB Privat Botkyrka
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Bil.3 Lokala BUS-gruppers representation från BUP, H&H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokala BUS-gruppers representation från Barn-och ungdomspsykiatrin och Habilitering&Hälsa

Lokal BUS-enhet BUP-mottagning H&H-enhet

BOTKYRKA Prima Barn HC Flemingsberg, ingår i 2 lokala BUS-grupper

DANDERYD Danderyd ingår i 3 lokala BUSgrupper HC Mörby, ingår 7 lok grupper

EKERÖ Brommaplan, 2 lok.grupper HC Brommaplan, 2 lok grupper

ENSKEDE,ÅRSTA,VANTÖR Globen 2 lok grupper HC Söderstaden ingår i 5 lok grupper

FARSTA Farsta 2 lok grupper Söderstaden

HANINGE Prima Barn5 lok grupper men olika EC/mott HC Haninge ingår i 3 lok grupper

HUDDINGE Huddinge 1lok  grupp Flemingsberg

HÄGERSTEN,LILJEHOLMEN, ÄLVSJÖ,SKÄRHOLMEN Skärholmen 1 lok grupp (kan bli 2) HC Liljeholmen ingår i 3 lok grupper

HÄSSELBY,VÄLLINGBY,BROMMA Brommaplan Brommaplan

JÄRFÄLLA, UPPLANDS BRO Jakobsberg1 lokal grupp HC Sollentuna ingår i 5 lok grupper

KUNGSHOLMEN,NORRMALM,ÖSTERMALM Kungsholmen i 1 lokal grupp Mörby och Brommaplan

LIDINGÖ Danderyd Mörby

NACKA Ektorp 2 lok grupper Söderstaden

NORRTÄLJE Tiohundra Tiohundra

NYKVARN Södertälje 3 lokala grupper Södertälje ingår i 3 lok grupper

NYNÄSHAMN Prima Barn Haninge

SALEM Södertälje Södertälje

SIGTUNA Sollentuna3 lok grupper Sollentuna

SKARPNÄCK Farsta Söderstaden

SOLLENTUNA Sollentuna Sollentuna

SOLNA Solna 2 lok grupper Sollentuna

SPÅNGA,TENSTA,RINKEBY,KISTA Prima Barn Järva ingår i 2 lok grupper

SUNDBYBERG Solna Järva

SÖDERMALM Globen 2 lok grupper Liljeholmen

SÖDERTÄLJE Södertälje Södertälje

TYRESÖ Prima Barn Haninge

TÄBY Täby 2 lok grupper Mörby

UPPLANDS VÄSBY Sollentuna Sollentuna

VALLENTUNA Danderyd Mörby

VAXHOLM Danderyd Mörby

VÄRMDÖ Ektorp Söderstaden

ÖSTERÅKER Täby Mörby
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Bil 4 Workshop 2017,                                                                                                                                

förslag på åtgärder från deltagarna (helt oredigerat och okommenterat) 

➢ Fasta former behöver finnas för mötet, det behöver vara tydligt inför varje 

möte vem som är sammankallande, ordförande, sekreterare samt dagordning.                                                    

Varje deltagare i ett lokalt samråd behöver förbereda sig inför mötet. Känna 

ansvar för att fånga upp åsikter/information inför möten samt sprida 

information efter mötet. 

➢ Följ upp den lokala överenskommelsen ofta och revidera den vid behov. Viktigt 

att den är känd av alla deltagare. 

➢ För att få mer ”verkstad” kan man ta fram handlingsplaner som förtydligar 

överenskommelserna. 

➢ Man kan utse en styrgrupp för BUS-arbetet som identifierar 

samverkansproblem, formulerar mål och ger uppdrag åt arbetsgrupper att till 

ett visst datum ha tagit fram förslag på hur man ska nå målen. 

➢ BUSSAM skulle kunna styra mer och ta fram checklistor för lokala samråden 

➢ Analysera vad man ska göra i den lokala BUS-gruppen och sedan ha fokus på 

det!  

➢ Vilket stöd behöver man lokalt från regional nivå;                                                                 

Kommunikationen behöver förbättras. Man vet inte vad BUSSAM gör.                                                                                            

Det vore önskvärt med tätare kontakt med de lokala BUS-grupperna. Någon 

lyfte att inte bara de som behöver stöd för att komma igång med samverkan 

borde få besök utan alla BUS-grupper borde få ett besök under projekttiden.                                                                                                     

➢ Implementering av framtagna dokument. Det var stor skillnad från några som 

inte kände till vad som tagits fram (samverkansrutiner, förtydliganden mm) till 

någon som använde sig väldigt mycket av både samverkansrutinen för NP-

utredningar och skolskjutsdokumentet. 

➢ Avvikelsehanteringen är ett verktyg för att identifiera ”gnisselområden” som 

finns på flera håll i länet. Okunskap om rutiner och syfte. Ta fram enkla digitala 

mallar som förenklar och förtydligar 

➢ Grupper som ofta diskuteras                                                                                        

Hemmasittare, Utåtagerande barn, Barn med NP-frågeställning. 

➢ BUSSAM:s roll borde vara att sprida goda exempel. Förutsättningarna kan se så 
olika ut i olika kommuner att det kan vara svårt med en och samma modell 
överallt.  

➢ Ta fram en app.                                                                                                                                                       
Samla allt som har med BUS att göra. Web-sidor fungerar inte bra. Det skulle 
också underlätta vidarekommunikation ut i verksamheterna. Där skulle t ex 
finnas allt som har med SIP att göra 

➢ Överenskommelsen och de rutiner och förtydliganden som finns kopplade till 
den, annat som gäller BUS 

➢ Goda exempel kring att få till samverkan.  
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SIP och skola 
➢ De som initierar en SIP verkar i första hand som de vill kräva resurser från 

andra verksamheter än sin egen. Det råder oklarheter kring när en SIP ska 

upprättas. Många har erfarenheter om att man inte har gjort tillräckligt inom 

den egna verksamheten innan de kallar till ett SIP-möte kring barnet.  

Skolans möjlighet att delta i SIP-arbetet är värdefull men det råder delade 

meningar om skolan ska ges möjligheten till att initiera till SIP. Om detta ska 

ske behöver kunskapen om de andras verksamheter bli bättre. Förutsättningar 

för att lyckas med SIP som kommer individen tillgodo kräver ett bra förarbete, 

en god mötesstruktur, grundläggande rutiner ska vara på plats, en 

samordnare/mötesledare som har barnets bästa i fokus.                                                 

SIP ska sammankallas till när barnet har behovet av samordnade insatser. 

Insatserna kring ett barn ska utvärderas. Rutiner kring hur verksamheter 

BUP/Socialtjänst ska förhålla sig då de kallas till SIP men då det inte finns 

aktuella ärenden upprättade kring individen. BUS bör förtydliga dessa rutiner.                                                                                                                                

Skolan har en viktig uppgift att känna till och arbeta fram rutiner kring 

sammankallande, delaktighet och upprättande av SIP. 

➢ Organisatoriska glapp mellan hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola 

➢ Olika beslutsmandat vid BUS – och SIP-möten försvårar samverkan.  

➢ Lagstiftningen kan vara svårtolkad, hur hakar våra olika lagstiftningar i 

varandra, finns det brister? 

➢ När blir ett socialt problem ett psykiatriskt? Olika uppfattningar om när ett 

barn behöver (psykiatrisk) sjukvård  

➢ Vem tar hand om den tidiga ohälsan – varför väntar vi tills problemen har vuxit 

sig stora? 

➢ Okunskap om varandras roller och uppdrag /Orealistiska förväntningar på 

varandra (BUP, socialtjänst, skola).  

➢ Personalomsättning och rekryteringsproblem, (socialtjänst, sjukvård, skola) 
försvårar samverkan.  

➢ Inte insatta i mötesstruktur.  

➢ Bristande kunskap om neuropsykiatriproblematik i skolan, försvårar stöd till 

elever.  

➢ Hur styrs utvecklingsarbete i BUS – gruppen, gränsdragningsproblem, 

samarbete med förskolan problematisk vid utredningar.  

➢ Okunskap om BUS-överenskommelsen både regionalt och lokalt. Avvikelserna, 
nyttan med att skicka, hur följs de upp?  

➢ Lokala BUS-gruppernas svåra knäckfrågor; hemmasittare, utåtagerande barn, 

barn med NP-frågeställningar 
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Bil.5 Enkät 2018 frågor och resultatsammanställning                                                                                        

(ställda i januari 2019) och besvarade av respektive lokal BUS-grupps 

kontaktperson samt. 
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Här kommer en lite kortare variant av BUS-enkät för 2018. Besvarad via lokal 

kontaktperson (eller tillsammans på  lokalt BUS-möte.) Svarstid endast 10 dagar mellan den 

10–18 januari. Någon enstaka har ringt och besvarat enkäten. 30 av 32 lokala BUS-grupper 

har besvarat frågorna och lämnat kommentarer.  

1. Bakgrund                                                                                                                                

Namn på lokal BUS-grupp/Kommun/Stadsdel:                                                                                                   

30 av 32 lokala BUS-grupper svarade på enkäten.                                                                                     

De återkommande 5 ”ej svar” är samma lokal BUS-grupp som pga. enkätens utformning 

troligen missat frågorna. 

Enkäten besvaras av (grupp/representant): Enkäten skickades till den lokala BUS-gruppen 

kontaktperson som representerade den lokala BUS-gruppen med svar.(1 representant ville 

svara senare och 1 representant hade förhinder att svara pga. sjukdom.) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. Hur organiserar ni ert lokala BUS arbete?              

Har ni en BUS Styrgrupp/ Ledningsgrupp?                                                                                                   

JA: 30 NEJ: 0                                                                                                                                      

Kommentar: Samtliga 30 svarade ja 

Har ni ytterligare BUS-grupp tex BUS Individ/ Lilla BUS/ Arbetsgrupp?                                          

JA: 18 NEJ: 12                                                                            

Om JA, vilket? Och med huvudsaklig uppgift?                                                                              

Inkomna kommentarer av de 18 som svarat JA; 

”BUS-arbetsgrupp och BUS- individ” 
”BUS Individ” 
”Ärenden, utveckling, SIP” 
”BUS-arbetsgrupp bereder ärenden till styrgruppen. Har ansvar för att driva igenom de 
strategiska beslut som BUS-styrgrupp har fattat. Ansvarar för de aktiviteter som sätts upp i 
handlingsplanen. Gruppen har vissa tider avsatta för BUS-individ om det finns individärenden 
att ta beslut i.” 
”En arbetsgrupp med representanter från olika myndigheter som diskuterar individärenden.” 
”Lilla BUS” 
”Samverkan kring individärenden. Representanter från; BUP, LSS och socialtjänst, Lärande-och 
kulturförvaltningen” 
”Vi har något vi kallar ”extra BUS” där vi i ”BUS styrgruppen kan kallas in för dragning och 
beslut i individfrågor. Vi har fastställda tider för ”extra BUS” i årsplaneringen,” 
”BUS Individ samt tillfälligt utsedd arbetsgrupp med fokus på problematisk skolfrånvaro” 
”Arbetsgrupper som arbetar med specifika utvecklingsuppdrag” 
”Under BUS styrgrupp finns ”samråd”, främst mellan BUP och socialtjänst där LSS är med vid 
behov och skola kan bjudas in. I samråden dras gemensamma ärenden för att underlätta 
samarbetet och tydliggöra gränsdragning utan familjernas medverkan.” 
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”En förebyggande samverkansgrupp, (3 st.) som riktar sig till förskolor och familjedaghem, 
både privata och kommunala. Ger konsultationer, utbildar och diskussion av gemensamma 
frågor”  
”Det tillsätts arbetsgrupper utifrån behov det har oftast koppling till BUS prioriterade 
områden” 
”Samverka kring svåra individärenden som inte kunnat lösas på basnivå, komma överens om 
vem som tar eventuella kostnader” 
”BUS-arbetsgrupp och BUS-individ” 
”BUS individ med uppdrag att lösa ärenden på chefsnivå om det inte lösts via SIP-möten”                                                                                                                              
”En arbetsgrupp med representanter från olika myndigheter som diskuterar individärenden” 
” Individ BUS. I komplicerade fall där chefer behöver diskutera hur ärenden ska hanteras. BUS 
arbetsgrupp- får uppdrag av BUS styrgrupp i prioriterade områden för att förbättra 
samverkan.” 

Finns representanter från alla verksamheter (Socialtjänsten och/eller stadsdelsförvalt, 

utbildningsförvalt./skola/förskola, BUP, H&H, BUMM) representerade i ert lokala BUS-

arbete?                                                                                                                                                         

JA: 18 NEJ:7 Ej svar:5                                                                                     

Om nej, vilka saknas? Alla 7 som svarat nej uppger att BUMM saknas, ”BUMM och 

Primärvården”, ”BUMM och Första Linjen” nämns var sin gång.  

Finns det andra representanter i det lokala BUS-

arbetet?                                                                                                                                                                

JA: 11 NEJ: 14 Ej svar:5                                                                                                                                

Om ja, vilka?                                                                                                                                                 

” Tandläkare och BVC”,  ”Stadsdelen representeras genom BoU, öppen vård, enheten för 

funktionshinder och förskola”                                                                                                          

”BVC, vårdcentralen”, ”BVC finns med i styr-och arbetsgrupp, BMM, Första Linjen,(i 

arbetsgrupp), förebyggande socialtjänst”                                                                              

”Gymnasieskola”, ”Omsorg -och personer med funktionsnedsättning”,                                         

”Gymnasiet, Kultur- och fritidskontoret, BVC, MVC (vid behov)”                                               

”Psykiatri och Unga vuxna”, ”Polis och SIP-samordnare”,                                                              

”BVC och landstingslogopederna, Fritidsförvaltningen”                                                                    

”Mini-Maria, Hamnen (Första Linjen)”  ”Talpedagog”                                                                                                     

Är friskolor representerade i det lokala BUS-arbetet?                                                                    

JA:3 NEJ:21 Ej svar:6  

Kommentarer:                                                                                                                                               

” I BUS arbetsgrupp finns en representant från utbildn.förv. enhet som arbetar mot 

friskolorna”                                                                                                                                                    

” Genom utbildningskontoret”                                                                                                                         

” Jag har bjudit in från en friskola vid ett tillfälle. Mycket svårt att se hur det skulle gå till rent 

praktiskt, förutsätter nästan att friskolorna i kommunen har någon form av samverkansgrupp 

som kan utse en representant till BUS” 
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Har ni tagit fram en lokal Handlingsplan (eller motsvarande) för 2019?                                        

JA/alternativt fastställs under början av 2019: 12, NEJ:12,  Ej Svar:6                                                                                                                              

Kommentar:                                                                                                                                              ” 

Vi har prioriterade områden som står beskrivna i BUS överenskommelsen”  

3 Information/kännedom om BUS och Avvikelsearbete    

Har kunskapen, information och kommunikation förbättrats under det senaste året? 

(Tex. Kännedom om BUS-överenskommelsen, BUS-brev, BUSSAM, var man hittar BUS 

relaterad info)                                                                                                                                                      

JA: 22, NEJ:7, Vet ej:1                                                                                                                                       

Kommentar:                                                                                                                                           

” BUS-gruppen har koll sedan tidigare”                                                                                                            

” Det finns redan hög kompetens”                                                                                                               

”Vet inte, svårt att bedöma, min gissning är att vi var ganska på banan redan vid årets slut”                                                                                                                                          

”Besök har uppdaterat vår kunskap”                                                                                                    

”Vi har gjort ett omtag och det känns bra” 

Används avvikelser som ett förbättringsverktyg i ert lokala BUS-arbete?                                      

JA: 18  NEJ:9 Ej svar:3                                                                                                                                      

Kommentar:                                                                                                                                              

”Tyvärr vi jobbar med den frågan”                                                                                                                

”Inte ännu men på gång”                                                                                                                             

”Det är intentionen med vår överenskommelse som togs fram 2018, att avvikelser ska 

användas för att utveckla arbetet”                                                                                                                  

”Har varit svårt att få in några avvikelser. Vi har försökt nå ut med information under året och 

hoppas att det ger resultat”                                                                                                                                           

” Behöver dock utvecklas”                                                                                                                                                        

” Vi har under de tre år jag jobbat här inte hanterat en enda avvikelse”                                                              

”Dilemman som uppkommit och lösts utan att avvikelse har behövt rapporteras”                                                                                      

”Har inte använts men vi vet om det”                                                                                                                                                               

” Det är ovanligt, men vi går ut med information om möjligheten kontinuerligt”                      

”Ja -men i liten skala”                                                                                                                                        

” Vi har gjort 3 avvikelser och ser det som ett utvecklingsområde”                                                                                                                      

”Ja , vi har inte sett att avvikelserapporteringen lett någon vart”                                                                                              

” Vi får få avvikelser” ”Vi pratar om det men är dåliga på att skicka in”                                                                                               

” Det har inte varit aktuellt, vi har kunnat lösa alla frågor lokalt”                                                                                                      

” Det har funnits med i avtalet men inte använts. Lagt in det i planen för 2019” 

Finns det lokala rutiner för avvikelser utifrån BUS-överenskommelsen?                                      

JA:18,  NEJ:9,  Ej svar:3                                                                                                                                       

Kommentar: ”Inga nedskrivna sådana”                                                                                               

”Vi har haft lokala rutiner men kommer from 2019 att utgå från de rutiner som tagits fram 

centralt av STORSTHLM”  ”Beskrivet i avtal”                                                                                                                                                               
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4.SIP- Samordnad individuell plan,                                                                                                         

Fungerar samarbetet kring SIP i huvudsak bra?                                                                                          

JA: 26, NEJ: 4                                                                                                                                      

Kommentar:                                                                                                                                                          

”Ja-Det finns både bra och obefintligt samarbete”                                                                                 

”Ja, SIP-möten som blir av fungerar bra. Problem med SIP från andra BUP inom länet där 

klient/patient är aktuell”                                                                                                                                                           

”Nej, SIP är ett område som vi bestämde 2018 att vi ska arbeta med tillsammans för att 

förbättra och utveckla.”                                                                                                                            

”Ja, behöver dock fortsatt utvecklas”                                                                                                 

”Ja i huvudsak fungerar det bra men finns delar att utveckla tex få alla att delta och få till bra 

möten. Vi har stor hjälp av att vi har tagit fram tydliga rutiner för SIP”                                   

”Nej, Kan vara svårt att få till mötet när skolan önskar- men utveckling har skett”                  

”Ja- men kan bli bättre, har reviderat rutinerna och tagit fram en enkät för löpande 

uppföljning”                                                                                                                                             

”Nej- Jag hoppas det kommer fungera bra. Tidigare har det varit mer av en ”klagogrupp”” 

Har utveckling/förbättring skett gällande SIP under det senaste året?                                            

JA: 20, NEJ:9,  Oklart/vet ej:1                                                                                                                                 

Kommentar:                                                                                                                                                     

”Ja- SIP utbildning gemensamt i kommunen”                                                                                        

”Ja-men alla barn som behöver SIP får inte en SIP, ex. familjehemsplacerade barn och de små 

barnen”                                                                                                                                                  

”Haft ett SIP- nätverk som anordnade en kompetensförmiddag kring bland annat SIP. Två 

grundskolor ska få testa SIP som verktyg kring elever med problematisk skolfrånvaro”                                                                                                                                         

”Ja, behöver dock fortsatt utveckling och gemensam (med skolan) SIP-samordnare har 

anställts”                                                                                                                                                    

”Nej, det beror främst på personalomsättning ute på förvaltningarna och landstinget som gör 

att vi ofta måste ”börja om igen” för att undvika att SIP blir ett ”beställningsmöte”, istället för 

att ha fokus på att göra en individuell samordnad planering kring de individer som berörs”                                                                                                 

”Vi är överens om att mötena ska bli kortare för att möjliggöra för fler att delta”                                                                                                                                       

”Nej, vi har som plan att utbilda personal i detta under året”                                                                                                                                                    

Initierar skola/förskola SIP möten lokalt hos er?                                                                                 

JA:18,  NEJ:6,  Oklart/vet ej:3,  Ej svar:3                                                                                                                                   

Kommentar: Se också kommentarer på frågan ovan                                                                       

”Ja-men ännu mycket få”                                                                                                                          

” Förskola och skola kan enligt våra rutiner delta på samma sätt som andra verksamheter tex 

de har skyldighet och rättighet att kalla till SIP. Den enda skillnaden är att de inta kan stå som 

huvudansvariga för SIP”                                                                                                                              

” Nej-inte formellt, initiativ kan ibland komma från skolan”                                                              

”Ja-skolorna kan initiera men inte sammankalla till ett möte.                                                      
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”De kan initiera SIP möten med socialförvaltningen m.fl. men inte med landstingets 

verksamheter. Dessa bjuds då in till (samma) SIP möte av Socialförvaltningen.”                                                                                                                

”Ja- men svårt att få till på grund av att de övriga representanterna, främst soc. inte anser att 

de ska delta. Vi har inte skrivit in det i lokal handlingsplan”                                                         

”Ja, det förekommer men är inte det vanliga”                                                                                                    

 5. Barnkonventionen blir lag         

Barnkonventionen och den av riksdagen godkända strategi för att stärka barnets rättigheter 

uttrycker ett förhållningssätt till barn som sätter barn i fokus vid beslut eller åtgärder 

som kan 

beröra ett enskilt barn eller en grupp barn.                                                                                           

Varje barn ska respekteras och tillförsäkras de rättigheter som anges i Barnkonventionen 

utan åtskillnad av något slag (art. 2).                                                                                                            

Barnets bästa ska vara vägledande vid alla beslut som rör barn (art. 3, 5). 

Barnet har rätt att uttrycka sin åsikt och att få den respekterad (art. 12) 

Behöver ni stöd för tillämpa och leva upp till och tillgodose barnets rättigheter?Om Ja, i 

vilken form?                                                                                                                                         

JA:20,  NEJ:9,  Oklart/vet ej:1                                                                                                    

utbildning i barnkonventionen: 13 uttrycker ett behov                                                                       

barnkonsekvensanalyser:  16 st. uttrycker ett behov                                                                           

annan tillämpning/behov?: 5 st.                                                                                       

Kommentarer:                                                                                                                                    

”Både ja och nej. Jag tycker att vi sätter barnet främst, men det är klart att det kan vara bra 

med utbildning. Tex. Vad menas egentligen med att barnet ska uttrycka sin åsikt och få den 

respekterad. Det finns en risk att det missuppfattas. Det betyder ju inte att det är barnen som 

bestämmer”                                                                                                                                                            

”Hur tillämpas lagen, hur ska det gå till i praktiken. Vi har riktlinjer för 

barnkonsekvensanalyser, har ingen aning om de andra.”                                                                        

”Kan inte svara då jag inte känner till parternas kunskapsnivå”                                                 

”Kommentar till ja till utbildning i BK i förhållande till BUS-samverkan, tex. Vilka artiklar är 

viktiga för BUS-samverkan?” ”Ytterligare utbildning önskvärt kring barnkonsekvensanalyser”                                                                                         

”Rutiner/checklistor för ärendehantering - barnets bästa” 
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Snabb info,Lokala BUS-grupper Lokal överens- Handlingsplan/liknande SIP-sam/utvecklingsled/dyl BUS-grupp Övrigt

kommelse frå:n för 2019  i BUS-gruppen

Botkyrka              2014, revideras 2019för 2019 beskriver omstartsläge saknar BUMM

Danderyd 2017 nej

Ekerö 2014/2015, uppdatering pågårnej representeras ej av "högsta" chefer.

Enskede Årsta Vantör/Stockholm 2018 nej SIP-sam Styr-, arbetsgrupp och BUS Individ önskar stöd kring BK

Farsta/Stockholm 2018 nej SIP-sam nystart i organisationen kring BUS önskar stöd kring BK

Haninge 2018 ja Styrgrupp, vid behov arbets.grupper

Huddinge 2018 aktivitetsplan utvecklingsledare Styrgrupp och arbetsgrupper vid behov

Hägersten/Liljeholmen, Skärholmen,Älvsjö(Sthlms stad) 2018 planering pågår SIP-sam Skärholmen ev egen  BUS -gruppStyrgrupp och arbetsgrupper vid behov saknar BUMM,                                                                                                                                                                                                                                                                                                ska fokusera på hemmasittare 2019,                                                                                                                                                                                                                                 

Hässelby/Vällingby, Bromma(Sthlms stad) 2017 ja strategisk utv.ledare Styr- och arbetsgrupp önskar stöd kring BK

Järfälla o Upplands Bro 2018 nej Styr- och BUS Individ, otydlig bild av BUS-gruppen saknar BUMM

Kungsholmen,Norrmalm, Östermalm/Stockholm 2018 nej SIP-sam Styr-och beredningsgrupp, överlappande möten. önskar stöd kring BK

Lidingö 2018 nej "Nystart" Styrgrupp/"generell" BUS och BUS Individ(lilla BUS)

Nacka            handlingsplan 2019/202019/2020 Styrgrupp och "Lilla BUS" (Individärenden)

Norrtälje              revidering pågår 2018 Styr- och arbetsgrupp? omtag under 2018

Nykvarn 2015 nej Liten grupp, osäker på hur gruppen arbetar. önskar stöd kring BK

Nynäshamn 2018 ja, ej klar för 2019 Styrgrupp. Nystart. önskar stöd kring BK

Salem 2015 arbete pågår Styr- och Individ BUS önskar stöd kring BK

Sigtuna                       revideras 2018? nystart i organisationen kring BUS saknar BUMM

Skarpnäck/Stockholm 2018 ja för 2019 SIP-sam Styrgrupp och BUS individ. Välfungerande Ej besökt dem

Sollentuna                             2017/2018ja för 2019 Styrgrupp och "SAGA"-grupper önskar stöd kring BK

Solna 2019 nej, men prio till arbetsgrupp Nystart,Styrgrupp, arbetsgrupp  och nu BUS Individ önskar stöd kring BK

Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista/Stockholm 2017 ja ? SIP-sam Styr-och överlappande arbetsgrupp. BUS Individ välfungerande struktur

Sundbyberg                             2018-2019nej utv.ledare BUS samråd, vid behov BUS individ. önskar stöd kring BK

Södermalm/Stockholm 2017 för 2019 SIP-sam Styrgrupp och "Lilla BUS"och BUS Individ (arbetsgrupp vid behov)önskar stöd kring BK

Södertälje 2016 för 2019 Styrgrupp och BUS Individ önskar stöd kring BK

Tyresö 2018 för 2019 Styrgrupp önskar stöd kring BK

Täby 2014 för 2015 utvecklingsledare Styrgrupp önskar stöd kring BK

Upplands Väsby 2017 nej Styrgrupp

Vallentuna                             2018/2019nej Nystart,Styrgrupp,  BUS Individ

Vaxholm 2018 identifierat målgrupper Styrgrupp och arbetsgrupper vid behov önskar stöd kring BK

Värmdö 2014 men jobbar på revideringför 2019 styrgrupp Första linjen- Hamnen, friskolor representerade

Österåker 2019 planering pågår Omstart under 2018 ev.bra med utbildning kring BK?


