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Förra året startade utvecklingsarbetet Tillsammans för barnens bästa i Sörmland,
utifrån att våra barn och unga i länet inte mår så bra som vi önskar. 

Sörmlands läns kommuner och Region Sörmland beslutade därför att genomföra 
Tillsammans för barnens bästa i Sörmland med den gemensamma målbilden att alla 
barn i Sörmland ska ges möjligheter till god fysisk och psykisk hälsa genom en god 
och trygg uppväxt utifrån varje barns behov. Samverkan ska ske med ett helhets-
perspektiv kring barnens bästa.   

Samverkan och tidiga insatser
Konkret handlar det om att ta fram en samverkansmodell som ska underlätta samverkan mel-
lan förskola/skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. På sikt kan även andra aktörer kopplas 
på och involveras i arbetet. Samverkansmodellen ska prövas och en plan för implementering i 
hela länet ska tas fram. Utvecklingsarbetet fokuserar på samverkan och tidiga insatser. 

Summering av 2021
År 2021 förankrades utvecklingsarbetet hos alla Sörmlands tio huvudmän inom aktuella po-
litiska nämnder och hos tjänstepersoner inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och förskola/
skola. Målbilden antogs av kommunstyrelse/kommunfullmäktige i åtta av nio kommuner. I 
den nionde kommunen förbereds ärendet inför 2022. Under 2021 antogs målbilden även av 
regionfullmäktige. Processen år 2021 visas i bilden nedan. Parallellt har lokal kännedom ska-
pats, omvärldsbevakning utförts och workshopar genomförts. Under workshoparna deltog 
politiker, tjänstepersoner och chefer i Sörmland.
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Vad händer nu?
Utifrån diskussionen på höstens workshopar har styr-
gruppen beslutat om att fortsatt arbete riktas mot Famil-
jecentral för alla barn och unga i Sörmland samt Skott-
landsmodellen. 

Under våren 2022 slutförs också två kartläggningar som 
visar på nuläget i Sörmland idag. Några av er har deltagit i 
det arbetet och hjälpt till med input och information. Tack 
till er!

Tjänstedesign 
Under året kommer även metoden tjänstedesign att an-
vändas för att ta reda på vilka behov professioner, barn, 
unga och deras vårdnadshavare har. Tjänstedesign är en 
utvecklingsprocess där man utgår från behov och skapar 
lösningar tillsammans. Processen hjälper till att fokusera 
på att lösa ”rätt” problem och att sluta göra det som inte 
efterfrågas. 

Avslutande ord
Från och med år 2022 kommer ett nyhetsbrev skickas ut 
regelbundet. Nyhetsbrevet riktar sig till alla som berörs av 
utvecklingsarbetet direkt eller indirekt. Nyhetsbrevet är 
för dig som är politiker, tjänsteperson, ledare eller med-
arbetare som arbetar med barn och unga. 

Från och med mars 2022 är utvecklingsarbetet Tillsam-
mans för barnens bästa i Sörmland organiserat under en-
heten Länsgemensamt regionalt stöd, som är en enhet 
som arbetar för och med hela Sörmland. 

Ni är välkomna att kontakta oss om ni vill veta mer, vill 
komma med refl ektioner eller om ni har andra delar som 
ni ser är viktiga i det fortsatta arbetet. 

Vi önskar er en fi n vår!

Vänliga häsningar 
Nettan Eliasson & Lisa Sund

Processledare
Nettan Eliasson
Lisa Sund

Följeforskare
Osman Aytar

Styrgrupp
Mari Kampf Westerberg, Divisionschef 
Psykiatri Region Sörmland

Charlotte Nylander, Barnhälsovårdsöverläkare
Hälsoval, Region Sörmland

Tony Lööw, Skolchef 
Strängnäs kommun

Johan Lindeberg, Skolchef 
Katrineholms kommun

Katarina Haddon, Socialchef 
Oxelösunds kommun

Dag Wallströmer, 
Socialchef 
Vingåkers kommun

Karin Dahlqvist Claesson, 
Länssamordnare 
Uppdrag psykisk hälsa

Titti Kendall, Verksamhetschef 
Länsgemensamt regionalt stöd 

Uppdragsgivare
Länsstyrgruppen Sörmland
Skolchefsnätverket Sörmland

Kontakt
Frågor angående utvecklingsarbetet
besvaras av: 

nettan.eliasson@fou.sormland.se
lisa.sund@fou.sormland.se


