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Förslag till beslut
Socialtjänstnämnden föreslår att kommunstyrelsen förlänger
överenskommelsen om BUS-policyn med tre år d.v.s. att gälla till
och med 2008
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Bakgrund
Eftersom arbetet med att förverkliga intentionerna i BUS-överenskommelsen
mellan landstinget och länets kommuner fungerar allt bättre har KSL’s styrelse
vid sitt sammanträde den 6 oktober beslutat rekommendera länets kommuner
att besluta förlänga policydokumentet ytterligare tre år, t.o.m. 2008. Vidare
beslöts om vissa tillägg.
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Ärendets beredning
Detta tjänsteutlåtande har upprättats av socialtjänstförvaltningen stab.
Socialtjänstförvaltningens synpunkter
BUS-policyn, som avser Barn och ungdomar som behöver särskilt stöd från
såväl kommunen som landstinget, gäller sedan 2001 och skulle ha utvärderats
och reviderats till 2003.Det förlängdes emellertid t.o.m. 2005 med hänsyn till
att samverkan och utveckling var i full gång.
KSL har utvärderat dokumentet våren 2005 och fann att det starkt bidragit till
att sätta fokus på barnens och ungdomarnas behov. Lokala
samarbetsöverenskommelser mellan landstingets och kommunens
verksamheter finns i alltfler områden och omfattar förskola, skola,
elevvårdsteam, socialtjänst, omsorg om funktionshindrade, barnhälsovård,
barnmedicin, barn- och ungdomspsykiatri och habilitering.
Barn och ungdomar med neurologiska/neuropsykiatriska avvikelser, riktlinje 4,
har lett till att landstinget tagit fram ett nytt vårdprogram. Läget för riktlinje 5,
som behandlar kostnadsfördelningen vid institutionsplaceringar, kan komma att
förbättras genom att SLL något ökat sitt anslag samt delegerat ansvaret till den
nivå som kan åstadkomma bättre/alternativa lösningar.
Eftersom möjligheterna att samverka mycket bygger på kunskap om varandras
ansvarsområden har stor vikt lagts vid kompetensutveckling. Detta är inte
minst viktigt för samverkan internt, d.v.s. mellan stadens resp. landstingets
egna verksamheter. I Stockholm pågår t.o.m. 2006, med stöd av
Kompetensfonden, en stor utbildningssatsning som kallas BUS-Kompis.
Utbildningen anordnas regionalt och riktar sig såväl till kommunens som
landstingets samtliga aktuella verksamheter.
Sammanfattningsvis bedömer socialtjänstförvaltningen att BUS-policyn är
verkningsfull och att ytterligare tid måste ges för utveckling av samverkan.
Särskild uppmärksamhet måste ges riktlinje 3, ”Samordnad planering och
handläggare”, som inte genomförts. KSL föreslår också en översyn av den
övergripande samarbetsorganisationen. Nya målgrupper och verksamheter kan
behöva tillföras.
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