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Verksamhetsberättelse 2018 för BUS
Ärendebeskrivning
BUS – Barn Ungdom Samverkan har funnits sedan 2011 och är en samverkan mellan Kulturoch utbildningsförvaltningen, Barn- och ungdomsförvaltningen och Socialförvaltningen.
Ledningsgruppen består av chefer från dessa förvaltningar samt representant från Polisen
och folkhälsosamordnaren i kommunen.
Under 2018 har BUS ledningsgrupp, förutom grunduppdraget, haft två prioriterade uppdrag.
Dessa är uppföljning av LUPP-enkäten som genomfördes under hösten 2017 samt fokus
Bjärke.
Ledningsgruppen har förändrats under året då nya chefer har tillträtt sina tjänster. Vi har
kunnat konstatera att det finns flera samverkansforum och att man behöver förtydliga vilka
frågeställningar som ska tas i respektive forum. En sådan översyn har påbörjats och kommer
sannolikt att kunna effektivisera samverkan för 2019.
LUPP-enkäten genomfördes under hösten 2017 i två olika årskurser. Som helhet hade
Alingsås bättre resultat än GR som helhet. För gymnasiet (åk 2) var deltagarantalet så lågt
att resultatet ej kan sägas vara representativt för målgruppen, därför arbetade vi inte vidare
med det resultatet. För årskurs 8 var deltagarantalet högre och resultatet har redovisats till
aktuell förvaltning. Ungdomar har även deltagit i sk. kvitter på Framtidsveckan och en
återkoppling har gjorts på en konferens i Göteborg. Det krävs ett stort förankrings- och
återkopplingsarbete för att ge avsedd effekt av enkäten på längre sikt, men då det finns
andra pågående insatser för att ta tillvara på ungdomarnas röster så kommer kommunen inte
att fortsätta med LUPP-enkäterna.
Det har gjorts satsningar på närvaron i Bjärke från flera förvaltningar. Samverkan med lokala
aktörer som utgår från Familjens Hus fortgår och i detta forum kan frågeställningar snabbt
fångas upp. En lyckad satsning är de utökade hembesöken vid 2-månaders ålder som BVCsköterska har tillsammans med familjebehandlare.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden
Socialnämnden godkänner Verksamhetsberättelse Barn Ungdom Samverkan (BUS) 2018.
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