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ARBETSORDNING FÖR Samverkansorganet för barn och ungdom (SBU)
JÖNKÖPINGS KOMMUN och LANDSTINGET i Jönköpings län
(fastställd av kommunstyrelsen 2012-12-05 §361)
SBU har till uppgift att vara samverkansorgan för barn och ungdomar i enlighet Jönköpings
kommuns barn- och ungdomspolitiska handlingsprogram (2007-11-29) samt mål- och
samverkansdokumentet ”Psykisk hälsa-barn och unga (2009-09-03) . Till SBU hör BBU
(beredningsorgan) och LSG (lokala samverkansgrupper).
Ansvarsområden
§1
SBU ansvarar för
• ledning och samordning av barn- och ungdomsfrågor i Jönköpings kommun/Jönköpings
sjukvårdsområde
• för att åtgärder enligt fastlagda handlingsplaner genomförs för barn och ungdom och att
resultaten följs upp med hjälp av överenskomna kvalitetsindikatorer
• samordning av insatser för samverkan i alla led och på alla nivåer
Organisation och sammansättning
§2
SBU utgörs av angivna representanter:
Ansvarigt landstings- respektive kommunalråd för majoritet.
Kommunalråd respektive landstingsråd för opposition.
Ordförande från barn och utbildnings-, utbildning och arbetsmarknads-, social-, kultur- och
fritidsnämnd. I undantagsfall kan nämnd representeras av annan presidieledamot ur
majoriteten. En representant för oppositionen från någon berörd nämnd.
Förvaltningschef från utbildnings-, social-, kultur- och fritidsförvaltning samt Länsjukhuset
Ryhov. Verksamhetschef från barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, barn och
ungdomsenheten, primärvården samt barnstrategen.
Ordförande Beredningsgrupp barn och ungdom (BBU).
Representant från polismyndigheten i Jönköpings län, Lokala brottsförebyggande rådet och
barnstrategen är adjungerade.
Ordförande för SBU är ansvarigt kommunalråd.
Respektive myndighet utser fast ersättare. Ersättare ska närvara endast då ordinarie ledamot
har förhinder.
SBU har rätt att inrätta organ för beredande och verkställande av frågor inom arbetsområdet.
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Uppdrag
§3
Förutsättningar och uppdrag för SBU, BBU, LSG, SGG och nätgrupper framgår av
överenskommelse/samverkansavtal om organisatorisk sammansättning och uppdrag för SBU
mellan Jönköpings kommun och Landstinget i Jönköpings län, bilaga.
Ledning och styrning
§4
SBU ska
• leda och samordna barn- och ungdomsfrågor
• vara ledningsforum för kommun och landsting med syfte att synkronisera ledning, styrning
och uppföljning av samverkansdokumentet ”Psykisk hälsa – Barn och unga”
• avge yttrande i ärenden inom verksamhetsområdet som remitterats till SBU
• följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och framlägga de förslag SBU finner
påkallade för att främja sin uppgift.
Information
§5
SBU ska
• informera om sin verksamhet i syfte att utifrån en kommunal-/landstingsdemokratisk
målsättning ge kännedom och insyn i SBU:s verksamhet
• genom information till dem som arbetar/berörs av SBU:s verksamhet, stimulera dessa att
aktivt arbeta efter fastlagda handlingsplaner och verksamhetskriterier.
Övriga åligganden
§6
SBU ska
• ansvara för verksamhetsanknutet uppföljningsarbete
• bereda barnbokslut för Jönköpings kommun
• besluta om deltagande i nationell försöksverksamhet inom SBU:s ansvarsområde
• i övrigt fullgöra de uppdrag som överlämnas till SBU.
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Sammanträden
§7
Det skall hållas minst fyra (4) sammanträden per år.
Ordföranden svarar för kallelsen.
Minnesanteckningar
§8
Vid sammanträdena förs minnesanteckningar av Jönköpings kommun som justeras av
Landstinget i Jönköpings län och förvaras av Jönköpings kommun.

Arvoden
§9
Arvoden utgår ej från SBU.

