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BUS – barn i behov av särskilt stöd, länsövergripande 

utvecklingsarbete 2018 

Bakgrund och syfte 

I 2017 års länsövergripande handlingsplan inom Uppdrag psykisk hälsa 

Stockholms län för barn och unga beslutades att finansiera och uppdra åt en 

extern resurs att leda och driva ett utvecklingsarbete inom ramen för länets 

BUS-arbete. Utgångspunkten var besök i samtliga lokala BUS-grupper i länet. 

Syftet med insatsen var att identifiera utvecklingsbehov, lämna förslag på 

fortsatt arbete, att informera om BUS och att samtidigt stötta i det lokala 

utvecklingsarbetet kring BUS. Enligt den enkät som BUS-sekretariatet 

genomförde 2017 fungerar vissa lokala BUS-grupper väl, medan andra uttryckte 

behov av stöd i att utveckla sin lokala BUS-grupp. En extern resurs, Agneta 

Åhlund, anlitades under 2018 för att kunna genomföra detta arbete.  
 
Metod 

• Besök hos 32/33 lokala BUS-grupper. 

• Intervjuer och möte med sektions- och enhetschefer för Barn- och 

ungdomspsykiatrin (BUP) samt Habiliterings & Hälsas verksamhetschef. 

• Deltagande i BUS-sekretariatets arbete, avstämningar SLL-BUS 

KommunBUS och BUSSAM. 

• Arrangerande av BUS frukostmöte med goda exempel från lokalt BUS-

arbete. Representanter från BUSSAM, BUS-sekretariatet och lokala 

BUS-grupper medverkade.  

 

Projektledaren har också upprättat en lista på kontaktpersoner lokala BUS-

grupper i länet, samlat in aktuella lokala BUS-överenskommelser, gått igenom 

2017 och 2018 års BUS-avvikelser, tillsammans med BUS-sekretariatet lämnat 

förslag på uppdatering av BUS-överenskommelsen, tagit fram BUS-enkät till 

lokala BUS-grupperna i samråd med BUS-sekretariatet samt lämnat förslag på 

förbättringar av BUS avvikelsemall 

 
Förslag på fortsatt arbete 

1. Regional överenskommelse och lokala handlingsplaner ersätter 

lokala överenskommelser 

Idag läggs det ner mycket tid och kraft för de lokala BUS-grupperna att ta fram, 

uppdatera och revidera sin lokala BUS-överenskommelse. Samtidigt är det 

väldigt liten skillnad mellan de lokala BUS-överenskommelserna.  

Förslag: med viss revidering inklusive förtydligade inriktningsmål, skulle den 

regionala BUS-överenskommelsen kunna vara utgångspunkt för de lokala 

handlingsplanerna som i sin tur skulle bygga på lokal analys av prioriterade 

målgrupper och vilka gemensamma insatser som bör utföras för att möta upp de 

största behoven. 

 



 
 

  

 

2. Representation och mandat i de lokala BUS-grupperna 

Utmaningen med representation för Region Stockholms verksamheter i en 

kommunalt organiserad indelning är stor. Till exempel kan Habilitering & 

Hälsas lokala enheter ingå i upp till sju lokala BUS-grupper. BUMM som enligt 

BUS-överenskommelsen är en given part i BUS-arbetet saknas i flera av de 

lokala BUS-grupperna. Många BUMM drivs idag av privata aktörer, och 

uppdraget för dem om lokalt deltagande i BUS-arbete behöver ses över.  

Förslag: Lokal BUMM- mottagning bör ges ett tydligt uppdrag i avtal som 

knyter dem mot lokal BUS-grupp.  

 

3. Privata aktörers medverkan i det regionala BUS-arbetet 

Idag står det formulerat att BUS-grupperna aktivt ska bjuda in till samverkan. 

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  

Förslag: Samverkansforum på övergripande nivå där fristående skolor 

representerar via förening eller dylikt. Det finns idag en referensgrupp för 

fristående huvudmän för frågor kopplade till gymnasieregionen på Storsthlm.  

 

4. Barnkonventionen blir lag 

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 

med anledning av att konventionen ska bli lag.  

Förslag: BUSSAM tar ett gemensamt grepp kring utbildning kring 

barnkonventionen för alla lokala BUS-grupper.  
 
Andra identifierade frågor för fortsatt arbete: 

- Tillgängliggöra lokala BUS-överenskommelser och handlingsplaner för 

gemensamt lärande och utbyte av erfarenheter, arbete pågår 

- Införa prenumerationstjänst på BUS nyhetsbrev, arbete pågår 

- Inför en kontaktperson från BUS sekretariatet mot lokal BUS-grupp för 

att upprätthålla information kring lokal kontaktperson, bevaka 

avvikelser, efterfråga handlingsplan och uppföljning.  

- Kontinuerligt uppdatera kunskap om respektive BUS-aktör hela vägen i 

BUS-kedjan. Många svårigheter kan undanröjas genom förståelse för 

varandras uppdrag, och vem som har ansvar för vad.  

- Första Linjen för psykisk ohälsa, ska de vara en del, i BUS-arbetet? 

Syftet och uppdraget, gränssnitt med andra vårdnivåer och verksamheter 

behöver klargöras. Diskussion är påbörjad. 

- Arbete med att se över remissgruppernas lokalisation och uppdrag pågår 

- Fortsatt utvecklingsarbete kring BUS avvikelsehantering, Arbete pågår. 
 

 



 
 

  

 
 

Bilaga 1:  Kortfakta om lokala BUS-grupper i länet – baserat på besök utförda under år 2018 

BUS-grupp Lokal 

överenskommelse, 

beslutad år 

Handlingsplan 

finns, ja/nej 

SIP-samordnare 

eller 

utvecklingsledare 

i BUS-gruppen 

Lokal BUS-

organisation 

Botkyrka 2014 Ja, 2019  Beskriver 

omstartsläge 

Danderyd  2017 nej   

Ekerö 2014/15 nej  Representeras ej av 

”högsta chefer” 

Enskede-Årsta – 

Vantör sdf 

2018 nej SIP-samordnare Styr- arbetsgrupp- 

och BUS-individ 

Farsta sdf 2018 nej SIP-samordnare Nystart i 

organisationen kring 

BUS 

Haninge 2018 ja  Styrgrupp. Vid 

behov 

arbetsgrupper. 

Huddinge 2018 Ja, 

aktivitetsplan 

Utvecklingsledare Styrgrupp. Vid 

behov 

arbetsgrupper. 

Hägersten/Liljeholmen, 

Skärholmen, Älvsjö 

2018 Planering 

pågår 

SIP-samordnare Styrgrupp, 

arbetsgrupper vid 

behov. Skärholmen 

skapar ev. en egen 

BUS-organisation.  

Hässelby/Vällingby, 

Bromma 

2017 Ja Samverkansstrateg Styr- och 

arbetsgrupp. 

Järfälla och Upplands-

Bro 

2018 Nej  Styrgrupp- och BUS 

individ. Otydlig bild 

av BUS-gruppen 

Kungsholmen, 

Norrmalm, Östermalm 

2018 Nej SIP-samordnare Styr-och 

beredningsgrupp, 

överlappande möten 

Lidingö 2018 Nej  Nystart. 

Styrgrupp/"generell" 

BUS och BUS 

Individ (lilla BUS) 

 

Nacka Handlingsplan 2019/20  Styrgrupp och ”lilla 

BUS” 

(individärenden) 

Norrtälje Rev pågår 2018   Styr- och 

arbetsgrupp. Omtag 

under 2018. 

Nykvarn 2015 Nej  Liten grupp, osäker 

på hur gruppen 

arbetar.  

Nynäshamn 2018 Ja  Styrgrupp. Nystart. 

Salem 2015 Arbete pågår  Styrgrupp och 

individBUS. 

Sigtuna Rev. pågår ?  Nystart i 

organisationen kring 

BUS 

Skarpnäck 2018 Ja, 2019 SIP-samordnare Styrgrupp och BUS 

individ. 



 
 

  

 
Sollentuna 2018 Ja, 2019  Styrgrupp och 

”SAGA-grupper” 

Solna 2019 Nej men Prio 

till arbetsgrupp 

 Nystart: styrgrupp, 

arbetsgrupp och 

BUS individ. 

Spånga/Tensta, 

Rinkeby/Kista 

2017 ? SIP-samordnare Styr- och 

arbetsgrupp, 

överlappande 

mötesstruktur. 

Sundbyberg 2018 Nej Utvecklingsledare BUS samråd. Vi 

behov BUS individ.  

Södermalm 2017 Ja, 2019 SIP-samordnare Styr- arbetsgrupp 

och BUS individ. 

Södertälje 2016 Ja, för 2019  Styrgrupp och BUS 

individ 

Tyresö 2018 Ja, för 2019  Styrgrupp 

Täby 2014 Nej Utvecklingsledare Styrgrupp 

Upplands-Väsby 2017 Nej  Styrgrupp 

Vallentuna 2018 Nej  Nystart: Styrgrupp, 

BUS individ 

Vaxholm 2018 Identifierat 

målgrupper 

 Styrgrupp, 

arbetsgrupper vid 

behov 

Värmdö 2014, rev pågår Ja, 2019  Styrgrupp 

Österåker 2019 Planering 

pågår 

 Omstart under 2018 

*BK = barnkonventionen 


