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 Alla barn och unga har ett sådant stöd att de i 
möjligaste mån kan fostras, bo och leva i sin 
familj och vara kvar i sin grupp/klass de 
tillhör.



 Bättre hjälp till barn och familjen

 Vinsten för barnet, familjen och samhället 

 Helhetssyn

 Samverkan är inget mål i sig!



 Föräldrarna har huvudansvaret

 Barnkonventionen – barnets bästa

 Barnets/den unges egen mening

 Helhetssyn

 Stöd i ett tidigt skede



 Norrbus omfattar alla barn och unga, upp till 
och med 20 års ålder, som är i behöv av stöd 
och hjälp från fler än en aktör



• Insatserna ”skräddarsys” så långt som möjligt över 
sektorsgränser. 

• Barn/ungdomar, föräldrar och nätverk görs 
delaktiga i sökandet efter hållbara lösningar.

• Arbetet ska präglas av ett aktivt förhållningssätt, 
engagemang och hög kompetens. 

• Samverkan på individnivå ska utgå från 
huvudprincipen att den som berörs samtycker och 
är delaktig så långt det är möjligt. 



 Tillit mellan de professionella, gemensam bild av 
arbetet och gemensamma begrepp. 

 Tillit till andras kompetens är viktig mellan aktörer 
inom organisationerna men också mellan 
huvudmän. 

 En nödvändig förutsättning är att det finns 
naturliga kontaktytor och kunskap om varandras 
uppdrag, resurser och begränsningar.  
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 Ta initiativ

 Samtycke!

 Kalla till ”nätverksmöte”

 Nätverksmöte inom 10 arbetsdagar

 Utse samordnare

 Samordnad individuell plan, SIP  

 Uppföljningsmöte

 Gröna kortet – kortversionen!
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Länsnivå

 Politiska samverkansberedningen

Länsstyrgruppen

 Utse ansvariga i länsdelarna

 Samverkansarbetet prioriteras

 Efterfrågar uppföljning och utvärdering

 Upprättar och reviderar styrdokument



Länsdelsnivå

 Utse ansvarig i kommuner

 Följa upp, utvärdera och efterfråga resultat

 Upprätta och revidera lokala styrdokument

 Gemensam fortbildning, erfarenhetsutbyte

 Revidera och fastställa interna rutiner



 Kommunnivå
 Samverkansgrupp som leds av utsedd tjänsteman.

 Lokala förutsättningar styr sammansättning och arbetssätt

 Kännedom om beslutsmandat- beslutsgång

 Samverkansgruppen kan kompletteras utifrån lokala behov

 Ansvarar för samverkan på individ- och gruppnivå. 



 Löses på kommunnivå i första hand

 Annars lyftes till länsdelsnivå

 Annars lyftes till länsstyrgruppen



 Skriftligen med förbättringsförslag

 Underskrivet av rapportör och chef

 Skickas till berörd verksamhet som återkopplar

 Analys av verksamheter och tillsammans leder till 
beslut om förbättring

 Ansvarig  chef informerar och följer upp

 Sammanställs och förs till samverkansträff på lokal 
nivå


