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Organisation och uppdrag
BUS-verksamheten ska genom samverkan mellan Socialnämnden, Barn- och ungdomsnämnden, Kultur och utbildningsnämnden samt andra samhällsaktörer samordna olika
resurser för att dels öka effektiviteten i det psykosocialt förebyggande arbetet med barn och
ungdomar och dels främja demokratiska värderingar, en god livsstil och folkhälsa hos barn
och ungdomar.
Verksamheten ska initiera, planera, organisera, stödja och följa upp arbetet riktat till barn,
ungdomar och deras familjer. All personal som har kompetens och arbetar med barn och
ungdomar inom de tre BUS-förvaltningarna är därmed berörda av denna verksamhet.
BUS ledningsgrupp består av förvaltningschefer samt ordförande respektive vice ordförande
från respektive nämnd.

Politisk samverkan
Politisk samverkan ska ske mellan berörda nämnder. Detta sker genom två möten per år,
ett på våren och ett på hösten. Vårens möte ska behandla det gångna året och nuläget,
höstens möte behandlar nuläge och framtid. På det här sättet möjliggörs för politiken i de
berörda nämnderna att samordna arbetet med barn och ungdomar och föra in det i sina
politiska prioriteringar för kommande år.

Förvaltningarnas samverkan
Idag finns flera forum för samverkan för barn och unga där berörda nämnder ingår samt
andra verksamheter så som hälso- och sjukvård och polis. Vilka samverkansformer som
finns på tjänstemannanivå kan variera under mandatperioden.

Arbete under perioden
Arbetet inom BUS-samverkan har pågått parallellt med hantering av covid-19-pandemin
fokus för samtliga nämnder har kommit att främst riktas mot hållbart arbete med
kärnverksamheten. Flera verksamheter har hållit mer stängt än vanligt beroende på risk för
eller oro för smittspridning och anpassning till myndigheternas rekommendationer.
Styrgruppen har pandemi till trots arbetat utifrån det uppdrag BUS formulerat för arbetet
framåt. Dessa insatser redovisas nedan.
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Uppdrag 2020-2021
Styrgruppen genomförde 2019 en genomlysning och analys utifrån tillgänglig statistik för att
undersöka hur Alingsås förhåller sig i relation till övriga kommuner gällande individ- och
familjeomsorg, förskola och skola och gymnasieutbildning samt de ungdomar som ej uppnår
behörighet för gymnasiestudier. Utifrån de analyserna avsåg BUS att fortsatt samverka
kring:
•

Utveckla förmågan till gemensam analys kring vilka insatser som har effekt

•

Tidiga insatser och ökad samverkan

•

Systematiskt arbete för ökad närvaro i förskola och skola

•

Omfördela resurser utifrån behov

•

Undersöka möjligheter till bredare samverkan med primärvård/sjukvård exempelvis
ungdomsmottagningen

Insatser / pågående arbete
Drogförebyggande arbete
Både barn- och ungdomsnämnden och kultur- och utbildningsnämnden har under perioden
arbetat med att ta fram drogpolicys för sina respektive verksamheter. Samtliga elever och
personal har rätt till en trygg, säker och drogfri arbetsmiljö. Policy och rutin syftar till att ge
eleverna de bästa förutsättningarna att lyckas med sina studier och att skolan verkar aktivt
för en drogfri skoltid och skolmiljö samt mot användning av alla former av droger. BUSpresidiet har inlett diskussion kring hur det drogförebyggande arbetet kan integreras i det
övriga arbetet för barn och unga på ett tydligare sätt än tidigare och genomföras av
professionella i Alingsås kommun. Respektive nämnd och förvaltning arbetar vidare med att
tydliggöra och utveckla det drogförebyggande arbetet inom ramen för respektive
verksamhets uppdrag samt inom ramen för pågående samverkan.
Mini-Maria
Ytterligare arbete inom området droger är uppstart av Mini-Maria. Mini-Maria är en
samverkan mellan kommun och region där ungdomar upp till 21 år kommer att kunna få
hjälp med missbruk av olika slag. Ungdomens familj kan också få stöd och råd är ofta
delaktig vid besök. Behandlingen som ges är en primärvårdsinsats. Uppstart av Mini-Maria
förväntas till början av år 2022. Det kommer att finnas en mottagning i Alingsås i samverkan
med motsvarande mottagning i Lerum. Mottagningen kommer att ha öppet 18-20 timmar i
veckan. Regionen bemannar mottagningen med sjuksköterska men läkare och psykolog
finns att tillgå. Socialförvaltningen bemannar motsvarande timmar med socionom.
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I Lerum kommer en motsvarande mottagning att finnas och samverkan planeras för att
kunna täcka upp för varandra och minska sårbarheten. Målet är att det ska vara samma
sjuksköterska om arbetar i Alingsås och Lerum för möjlighet till samverkan på samma sätt
som socialmedicinsk mottagning. Regionens personal samlokaliseras ifrån Mölndal. MiniMaria i Alingsås kommer att vara lokaliserad nära Ungdomsmottagningen och anpassning
av lokalen kommer att ske så snart som möjligt. En gemensam projektledare för båda
mottagningarna finansieras av SAMLA på 20% året ut och en lokal projektledare för Alingsås
arbetar med våra specifika frågor. En styrgrupp och en arbetsgrupp är formerad. Avtal som
ska vara samma för alla kommuner i regionen är under framtagande.

Plan för Folkhälsoarbete
Under perioden har en verksamhetsplan för folkhälsoarbete arbetats fram i samverkan med
styrgruppen för BUS. Utveckling kring folkhälsoarbetets organisation samt ekonomisk
struktur är en del av arbetet framåt under kommande år. Arbetet framåt syftar också till att
planeras långsiktigt och utveckla formerna för uppföljning och identifiering av effekter på
folkhälsan. Fokusområden för kommande år är social inkludering, fullföljda studier samt
psykisk hälsa/ohälsa. Specifika insatser omfattas bland annat av folkhälsoperspektiv i samhällsplanering, arbete för en trygg och säker sexualitet samt insatser mot mobbning, postcovid-insatser, forma en lokal handlingsplan för suicidprevention samt en demokrati- och
delaktighetsinsats inför valet 2022. Utöver detta genomförs också en social översiktsplan
med syfte att på ett regelbundet och lätt åskådliggjort sätt kunna följa hur Alingsås-borna
mår, med särskilt fokus på ”socialt utsatta områden”. BUS styrgrupp har i arbetet lyft vikten
av att identifiera var störst behov finns, hur folkhälsoinsatser blir komplementära i relation till
kärnuppdragen samt hur folkhälsoarbetet där kan bidra till att utveckla eller förstärka
pågående arbete.

Skolsocialt team
Skolsocialt team är en satsning från kommunfullmäktige sedan 2021 där barn- och
ungdomsnämnden tilldelas riktade medel i budget. Genom att införa ett skolsocialt team
med uppdrag att aktivt arbeta förebyggande och för att få frånvarande elever tillbaks till
skolan och därmed undvika att befästa skolfrånvaro utvecklar barn- och ungdomsförvaltningen det närvarofrämjande arbetet ytterligare. Insatserna som riktas till elever där
frånvaron riskerar att befästas ska komma in i ett så tidigt skede som möjligt för att eleven
inte ska gå miste om utbildning. Samverkan mellan flera professioner, individuellt anpassade
insatser och ett nära samarbete med vårdnadshavare är av stor vikt. Det skolsociala teamet
har en tvärprofessionell sammansättning som ska arbeta tätt tillsammans med både lärare
och elevhälsa inom förvaltningen och i samverkan med socialförvaltningen i syfte att skola
verkar för att långsiktigt reducera antalet orosanmälningar baserade på elevs omfattande
frånvaro. En lyckad skolgång minskar risken för utanförskap, sociala problem och psykisk
ohälsa som vuxen.
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Pågående insatser har kommit att rikta sig mot ett drygt 10-tal elever på 7-9-skolorna samt
enstaka eleven i tätorten med både begynnande och hög frånvaro. Därtill görs en
kraftsamling i Bjärke i form av förstärkt förebyggande insatser för både yngre och äldre
elever. Barn- och ungdomsförvaltningens och socialförvaltningens arbetar gemensamt med
uppföljning och fortsatt utveckling av insatser. I arbetet ingår bland annat frågor som insatser
i yngre ålder, i ett tidigare skede, hur normbrytande beteende kan fångas upp och hur
förvaltningarna kan samverka ytterligare kring arbetsgång och urval in i insatsen.

Mötesplats unga
Kultur och utbildningsförvaltningen arbetar utifrån uppdrag från Kultur- och utbildningsnämnden med ”mötesplats unga”. Syftet med mötesplats unga är att bidra till en meningsfull
och likvärdig fritid och delaktighet för ungdomar och att nå fler ungdomar och nya
målgrupper genom ett breddat utbud, gemensamma arbetssätt och mångfald av
mötesplatser, såväl fysiska som digitala.
Demokrati föreslås som en genomgående inriktning i samverkan mellan gymnasieskola,
kulturskola samt ungdoms- och fritidsverksamheten. Vidare föreslås renodling i platser samt
uppdrag gällande öppen och riktad verksamhet samt att synliggöra åldersriktade mötesplatser och där riktad verksamhet möter en bredare ungdomsverksamhet. Att förstå vad
demokrati är bidrar till inkludering och att vara en aktiv del av ett sammanhang och i
samhället. För att lyckas skall förutsättningar skapas för demokratiska samtal i olika former
där barn och ungas perspektiv, erfarenheter och frågor tas tillvara. Utifrån den nya organisationen kommer ett systematiskt arbete bedrivas för att på så sätt vidga och förstärka arbetet
inom flera verksamheter i skola och fritid, samt i samverkan med Alingsås skolor för att nå
målen. De nya fysiska platserna där barn och ungdomar möts kommer att präglas av detta
synsätt utifrån den målgrupp som berörs.
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