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BUS- Barn Ungdom Samverkan
Samverkansöverenskommelse

Syfte
BUS- verksamheten ska genom samverkan mellan Socialnämnden, Barn- och
utbildningsnämnden, 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, stödjas 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.
Politisk samverkan
Politisk samverkan ska ske mellan berörda nämnder för att få in arbetet med barn
och unga på ett strukturerat sätt i Flerårsstrategin. 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 politikska prioriteringar för kommande år.
Förvaltningarnas arbete med att verkställa de politiska besluten sker inom ordinarie
verksamhet.
Förvaltningarnas samverkan
Idag finns flera samverkansforum för barn och unga där berörda nämnder ingår
samt andra verksamheter så som hälso- och sjukvård och polis. Utöver BUS finns
SAMLA (Samverkan Lerum Alingsås) som har en samverkan både på politisk nivå
och tjänstemannanivå. Vilka samverkansformer som finns på tjänstemannanivå kan
variera under mandatperioden.
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Tidigare samverkansöverenskommelse BUS- Barn och Unga Samverkan ersätts av
ovanstående.
Giltighetstid
Samverkansöverenskommelsen gäller under mandatperioden till och med
2022-12-31.
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