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Förlängning av BUS-policyn – Barn och ungdomar som behöver
särskilt stöd från såväl kommunen som landstinget
Ärendet
Ärendet avser förlängning av överenskommelsen med Kommunförbundet
Stockholms län och länets kommuner om BUS-policyn – Barn och ungdomar som behöver särskilt stöd från både kommun och landsting.
Det gemensamma policydokumentet med riktlinjer ”Barn och ungdomar
som behöver särskilt stöd från såväl kommunen som landstinget” gäller
t.o.m. år 2003. Policyn antogs av hälso- och sjukvårdsnämnden 2001-09-25
och landstingsstyrelsen 2001-10-23. Överenskommelsen har också antagits
av 24 av länets 26 kommuner.
Politiskt forum/BUS beslutade 2003-06-16 att godkänna förslag till förlängning av Policydokumentet t.o.m. den 31 december 2005. Hälso- och sjukvårdsutskottet och landstingsstyrelsen förslås därför besluta att förlänga
BUS-policyn t.o.m. år 2005.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsutskottet föreslås besluta
att

för egen del besluta
att förlänga den gemensamma policyn med riktlinjer ”Barn och
ungdomar som behöver särskilt stöd av såväl kommunen som
landstinget” med två år att gälla t.o.m. 2005

att

föreslå landstingsstyrelsen besluta
att förlänga den gemensamma policyn med riktlinjer ”Barn och
ungdomar som behöver särskilt stöd av såväl kommunen som
landstinget” med två år att gälla t.o.m. 2005

Bilaga:
Policydokumentet Barn och ungdomar som behöver särskilt stöd av såväl
kommunen som landstinget. Gemensam policy med riktlinjer i Stockholms
län.
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Förvaltningens synpunkter
Policydokumentet med riktlinjer fokuserar på barn med särskilda behov som
har insatser från båda huvudmännen. Dokumentet slår fast vissa övergripande principer för samarbete, samverkan och ansvar och ger också vissa konkreta riktlinjer för de områden där det är mest angeläget för barnen och
deras vårdnadshavare att samordning sker. BUS-policyn omfattar de flesta
verksamheter som arbetar med barn och ungdomar i länet nämligen förskola, skola, socialtjänst, barnmedicin, barnpsykiatri, habilitering m.fl.
Erfarenheterna av arbetet med den gemensamma policyn visar att det finns
ett stort intresse och engagemang för att utveckla samverkan kring de barn
och ungdomar som behöver de båda huvudmännens stöd, kompetens och
insatser. En gemensam samverkansstruktur har byggts upp på såväl lokal
som regional nivå där representanter för berörda verksamheter inom kommunen och landstinget möts. I dessa forum förs diskussioner och hittas
strategier för att på ett bättre sätt möta dessa barns och ungdomars behov
och bättre utnyttja de gemensamma resurserna. Samarbetsöverenskommelser börjar tecknas (se även BUS hemsida www.ksl.se/Bus/bus.html). Inom
ovannämnda verksamheter sker nu ett omfattande utvecklingsarbete där
mycket kraft ägnas åt informations-, utbildnings- och implementeringsarbete. Ett arbete som efter en lång beslutsprocess i länets kommuner nu
kommit igång på allvar.
För fortsatt gemensam utveckling finns några områden som kräver särskild
uppmärksamhet under de kommande två åren. Dessa områden är:
- Barn och ungdomar med koncentrationssvårigheter (dvs ADHD och andra
neuropsykiatriska problem)
Ett länsgemensamt arbete med att ta fram ett program för upptäckt, utredning och insatser för den aktuella gruppen har påbörjats. Programarbetet
sker genom samordning mellan BUS-arbetet och det medicinska programarbetet, MPA.
- Barn och ungdomar med sammansatt social och psykiatrisk problematik
som vårdas utanför det egna hemmet.
Ett omfattande underlag har tagits fram och en fördjupad diskussion om
ansvarsfördelning och kostnadsansvar pågår i BUS-SAM.
- Metodutveckling för ökad samordning av de insatser som ges till enskilda
barn och ungdomar och deras vårdnadshavare (samordnad plan/samordnad
handläggare s.k.”lots”) har påbörjats både lokalt och på länsnivå
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För att ge landstinget tillsammans med länets kommuner möjlighet att fortsätta detta gemensamma utvecklingsarbete har de två ledande forumen på
länsnivå, BUS-SAM (chefstjänstemän) och BUS politiska forum, beslutat
att föreslå respektive huvudman att förlänga policyn med riktlinjer i två år,
att gälla t.o.m. år 2005.
Hälso- och sjukvårdsutskottet och landstingsstyrelsen föreslås därför besluta
att förlänga BUS-policyn t.o.m. år 2005. Styrelsen för Kommunförbundet
Stockholms län väntas vid sitt septembersammanträde på motsvarande sätt
besluta att rekommendera länets kommuner att förlänga BUS-policyn.

Lars-Bertil Arvidsson
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