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OM HANDLINGSPLANEN
INLEDANDE BESKRIVNING
Denna handlingsplan är beslutad av BUS-styrgrupp den 27 januari 2020 och är ett komplement till den
överenskommelse som tecknats inom ramen för BUS-samverkan som beskriver hur arbetet med

samverkan ska genomföras under året, vilka aktiviteter som ska prioriteras och vem som är
ansvarig för respektive aktivitet. Handlingsplanen innehåller gemensamma effektmål samt
aktiviteter som beskriver hur arbete gentemot målen ska genomföras. Innehållet i
handlingsplanen ska vara förankrat i respektive verksamhet och alla verksamheter ansvar för
att implementera handlingsplanen i sin egen verksamhet.
Handlingsplanen följs upp vid BUS-möten under året genom en uppföljningsmall. En analys
av arbete och behoven i området genomförs varje år, analysen ligger till grund för
framtagande av handlingsplan för det nästkommande året. Sammankallande för BUSstyrgrupp är ytterst ansvarig för BUS-styrgrupp fattar de beslut som krävs för arbete med
framtagande av handlingsplanen.
MÅLGRUPP
Handlingsplanen omfattar barn under 18 år som är i behov av särskilt stöd från förskolan eller

skolan och/eller socialtjänsten och/eller från hälso- och sjukvården.
BERÖRDA VERKSAMHETER
Avdelningen för förskola, Hässelby-Vällingby
Grundskolan, Hässelby-Vällingby
Barnhälsovården
Barn- och ungdomspsykiatrin, Brommaplan
Habiliteringscenter Brommaplan barn
Avdelningen för barn och unga, Hässelby-Vällingby
GILTIGHETSTID OCH REVIDERING
Handlingsplanen gäller från och med det datum då den är beslutad i BUS-styrgruppen och ska förnyas
årligen. Sammankallande för BUS-styrgrupp är ansvarig för att varje år ta upp frågan om att förnya
handlingsplanen.
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MÅL OCH AKTIVITETER
VISION
 Barn och unga har goda och jämlika uppväxtförhållanden och känner hopp inför framtiden
ÖVERGRIPANDE MÅL



Barn och unga ska växa upp i en trygg och förutsägbar miljö
Fokus i vårt samverkansarbete: Blivande föräldrar och föräldrar med barn i åldern 0-6 år ska
ha tillgång till lättillgängligt, målgruppsanpassat och varierat föräldraskapsstöd.



Barn och unga ska nå målen i skolan
Fokus i vårt samverkansarbete: Vi ska ge barn och unga förutsättningar att klara målen i
skolan

AKTIVITETER SAMT ANSVARIGA
Aktivitet

Ansvarig

Andelen SIP för barn 0-5 år ska öka

Samtliga verksamheter inom BUS

SIP-rutinerna ska fortsätta att implementeras i alla

Samtliga verksamheter inom BUS

verksamheter.
Grundutbildning för SIP ska erbjudas minst 4 gånger

Avdelningschef för barn och unga

under året till alla medarbetare i BUS-verksamheterna.
Fördjupningsutbildning för SIP ska erbjudas minst

Avdelningschef för barn och unga

2 gånger per år till alla medarbetare i BUSverksamheterna.
Vissa förskolor ska prova att ha utsedd ABC-

Avdelningschef förskola

ambassadör ute på förskolan och övriga förskolor kan

Verksamhetschef BHV Stockholm Nordväst,

uppmuntras att ha en ABC-ambassadör. BVC-

Barnhälsovård

mottagningarna ska ha varsin utsedd ABCambassadör. Antalet ABC-ambassadörer samt hur
arbetet har gått ska följas upp under året.
Alla verksamheter i BUS ska arbeta för att

Samtliga verksamheter inom BUS ansvarar för att

medarbetarna deltar i informationsträffar som

skicka medarbetare. Avdelningschef för barn och

socialtjänsten arrangerar där information ges om

unga ansvarar för att hålla i informationsträffarna.

orosanmälan till socialtjänsten.
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Chefer samt några medarbetare från BUS-

Avdelningschef för barn och unga

verksamheterna ska medverka på en workshop som
arrangeras under året. Diskussioner utifrån olika case
genomförs för att möjliggöra gemensamt lärande och
ökad samsyn.
En samverkansöverenskommelse ska arbetas fram för

Avdelningschef förskola

samverkan mellan BVC, socialtjänst, förskola. Syftet är

Verksamhetschef BHV Stockholm Nordväst,

att bibehålla det arbetet som idag sker i projektform

Barnhälsovård

genom STIS.

Avdelningschef för barn och unga

Vissa ärenden som tagits upp i BUS-individ ska följas

Enhetschef habiliteringen

utifrån effekt för barnen i ett lärandesyfte

Enhetschef BUP
Avdelningschef för barn och unga

Formerna för uppföljande SIP-möten ska under året
följas upp
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Samtliga representanter i BUS-styrgrupp

