Barn, Unga och Samhället
Samarbete över gränserna i Partille kommun

Vad är BUS? – Barn, Unga och Samhället i samverkan
BUS, som står för Barn, Unga och Samhälle, har en utvecklad organisation
med särskilt fokus på arbetet med barn- och ungdomsverksamhet. BUS är en politiskt sanktionerad och politiskt uppföljd verksamhet. Styrgruppen i BUSarbetet, Styr-BUS, och alla andra delar av BUS-organisationen är viktiga
för att genom gränsöverskridande samverkan öka effekten av olika insatser.
Alla barn och ungdomar har rätt till en bra uppväxt. En stor del av samhällets resurser
går därför till att främja en god hälsa bland barn och unga. Barnets utveckling ska prioriteras på ett sådant sätt så att
barnet förbereds för ett självständigt liv. Så lyder Barnkonventionens artikel om rätt till
liv och utveckling som är en
av grundstenarna i FN:s konvention om barns rättigheter.
I Barnkonventionen finns den
värdegrund som styr arbetet
Elevbus första möte i Partille kommun 2012
med barn och unga i Partille.
BUS-arbete är när flera verksamheter, med sina resurser och sitt ansvar, samarbetar
kring viktiga frågor. Historiskt inleddes samverkan redan 1999 genom ett beslut i
Partille kommunfullmäktige. Genom åren har samverkansformerna utvecklats till de
som finns i dag.
Målet med BUS-arbetet är, att för Partillebornas bästa, utveckla och effektivisera
arbetsmetoderna och bättre ta till vara de resurser och den samlade kompetens
som finns i kommunen.
I Partille finns sedan många år en tradition att förvaltningar och verksamheter arbetar över gränserna med barn- och ungdomsfrågor. Nu utvidgas arbetet till att
även gälla andra områden i samhället. Detta för att tillsammans nå ett bättre resultat
än om var och en arbetar för sig. BUS-arbete är både en metodik och ett synsätt som
betonar samarbete och samordning.
Alla har ansvar att ge stöd till barn och unga eller reagera när någon far illa, men ansvaret kan se olika ut. Inga barn eller unga ska behöva stå utan hjälp på grund av olika
uppfattningar om verksamheten eller vem som har kostnadsansvaret. I de fall lagen
eller andra styrdokument inte ger tydlig vägledning, måste frågan lösas genom dialog
och samarbete.

Styr-BUS initierar, planerar och genomför gemensamma insatser
I Styr-BUS ingår alla förvaltningschefer i Partille kommun, Primärvården,
representanter från HSN 7, Tandvården, Barn-, Ungdoms- och Vuxenpsykiatrin, Polisen,
Finsam, Fastighetsägare/Partillebo, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Styr-BUS träffas för att diskutera, planera och besluta om gemensamma insatser
över ansvarsgränserna med extra fokus på arbetet för barn och unga i Partille.
Genom Styr-BUS är alla förvaltningar i kommunen delaktiga i arbetet. Alla
har ett ansvar och kan med sin kunskap bidra till en helhetssyn i arbetet.

Utvecklingsgrupper
För det gemensamma arbetet över gränserna finns ett antal utvecklingsgrupper. De
arbetar med att planera för nya arbetsmetoder, samarbetsprojekt, föreslå nya verksamheter eller på annat sätt komma med förslag som innebär att de samlade resurserna
används på ett optimalt sätt. Här finns också Elev-BUS, som är en grupp barn och
ungdomar i olika åldrar från olika skolområden i Partille. De medverkar i processen
när politiker ska fatta beslut om frågor som rör barns och ungas vardag. Eleverna ska
också ha möjlighet att granska sin egen arbetsmiljö.
I utvecklingsgrupperna ingår företrädare från olika verksamheter och med olika
kompetenser. Här följer exempel på BUS-uppdrag som grupperna arbetat med:
•
•
•
•
•

Planering och start av Familjecentralen som i dag är en ordinarie
verksamhet i samarbete med Västra Götalandsregionen.
Sprida kunskap om Barnkonventionen i kommunen. I dag finns en fast arbetsgrupp som arbetar med att föran kra Barnkonventionen i alla verksamheter.
Planering och genomförande av Partilles medverkan i EU-projektet IDEFICS
tillsammans med Folkhälsorådet. IDEFICS är ett hälsoprojekt som arbetar för
bättre kost- och motionsvanor hos barn och unga under 16 år i kommunen.
Tagit fram en alkohol- och drogpolicy för grundskola och gymnasium.
Trygghetsvandringar vid kommunens skolor och i olika kommundelar.

Presidie-BUS
Bakom Styr-BUS finns ett politiskt samverkansorgan med presidierna från kommunens olika nämnder och hälso- och sjukvården. Här kan de politiska företrädarna i
Partille och i Västra Götalandsregionen diskutera och besluta om gemensamma insatser med fokus på barn och unga. Vid träffarna får politikerna även kontinuerlig
information om allt det arbete som pågår i Partille kommun.

BUS och VÄSTBUS
Medan BUS huvudsakligen handlar om arbetet mellan kommunens egna
förvaltningar och verksamheter så handlar VÄSTBUS om samarbetet mellan
kommunen och Västra Götalandsregionen.
VÄSTBUS arbetar för att barn- och ungdomar med psykisk, psykiatrisk
och social problematik inte ska hamna mellan ”stolarna”, det vill säga komma
i kläm mellan kommunens och regionens verksamheter. För arbetet finns
gemensamma riktlinjer som beslutades politiskt i Västra Götalandsregionen
och de 49 kommunerna i västra Sverige 2005.

Kontakta oss
Kontaktpersoner

Du kan även kontakta Gert Johansson
om du har frågor kring BUS-arbetet.
E-post: gert.johansson@partille.se
Telefonnummer: 031-792 11 23

Mer om BUS

Läs mer om BUS i Partille på www.partille.se/bus
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