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Sörmlands läns kommuner och Region Sörmland startade utvecklingsarbetet Till-
sammans för barnens bästa i Sörmland 2021. Målbilden för arbetet är 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 helhetsper-
spektiv kring barnens bästa.    

Alla kommuner och Region Sörmland har antagit målbilden för utvecklingsarbete.   

Vad händer nu?
Att målbilden nu antagits av alla huvudmän visar den politiska viljan för tidiga samordnade 
insatser i hela Sörmland. Under våren har även arbete skett på både regional och lokal nivå.

Positiva exempel på lokal nivå
Två kommuner som tagit stora steg i samverkan för barn och unga på politisk-, tjänstepersons-, 
chefs-, och medarbetarnivå är Gnesta kommun och Oxelösunds kommun. 

Gnesta kommun har under våren haft två workshopar mellan nämnder och förvaltningar. Processle-
darna för Tillsammans för barnens bästa deltog under båda dagarna för att ta vara på den utveckling 
som sker i kommunen. Under träff arna workshopade deltagarna bland annat kring orosanmälningar, 
juridiska möjligheter och utmaningar, framtidsplaner samt kommande arbete och satsningar mellan 
förvaltningarna. Dagarna initierades och hölls ihop av förvaltningschefer inom socialförvaltning och 
barn- och utbildningsförvaltning. Dagarna utmynnade bland annat i ett beslut om att en strategi för 
samverkan ska tas fram. 

Även i Oxelösunds kommun har ett möte hållits mellan nämnder med fokus på samverkan för barn 
och unga. Deltagare var främst politiker från vård- och omsorgsnämnd samt utbildningsnämnd och 
dagen hölls samman av förvaltningschefer från respektive förvaltning. Dagen bestod bland annat av 
information om Tillsammans för barnens bästa i Sörmland samt arbetet med skolfrånvaro i kommu-
nen, där målet är att alla barn ska vara i skolan. Oxelösunds arbete med familje- och skolpedagoger 
presenterades som ett arbetssätt för att uppnå detta mål.  

Tillsammans för barnens bästa i Sörmland  
Vad har hänt i utvecklingsarbetet för Tillsammans för barnens bästa sedan senaste nyhetsbrevet? 
Processen fortgår hela tiden! Nedan ger vi några exempel på centrala delar som sker i arbetet just nu: 

• Dialog och diskussioner kring möjliga vägar för nya arbetssätt inspirerat från familjecentralernas 
arbete har skett i Beredningsgrupp och arbetsgrupper barn som fi nns i länet. Familjecentralernas 
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positiva arbete har tagits tillvara och vi har börjat undersöka
om liknande arbetssätt skulle gå att utveckla för barn och 
unga 7–18 år. Resultatet av dialogerna sammanställs somma-
ren 2022.

• Kartläggningen kring samverkan som redan fi nns i länet börjar 
landa i ett färdigt resultat och är redo att presenteras efter 
sommaren. De verksamheter som har kartlagts är familjecen-
traler, ungdomsmottagningar och Barnahus i länet, där fokus 
ligger vid framgångsfaktorer och utmaningar i samverkansar-
betet. 

• Just nu pågår ett arbete i tjänstedesign vilket är en metod 
som kan användas för att undersöka behovet hos de som 
nyttjar våra tjänster i kommunen och regionen. I detta arbe-
te innebär det att vi frågar ungdomar, vårdnadshavare och 
professionen vad de upplever för behov kring stöd och tidiga 
samordnade insatser.  Detta arbete fortgår och planeras vara 
färdigt i september 2022.

Vad händer framåt? 
NPF – delprojekt
Under juni 2022 tog styrgruppen för Tillsammans för barnens 
bästa i Sörmland beslut om att starta ett delprojekt för barn och 
unga med NPF-liknande problematik.  Delprojektet kommer att 
genomföras i Gnesta kommun, Strängnäs kommun samt i Katri-
neholms kommun. Kompetens från skola, socialtjänst och barn- 
och ungdomspsykiatrin kommer att arbeta i delprojektet där nya 
arbetssätt ska prövas och följas upp för att barn med NPF-liknande 
problematik ska få tillgång till samordnat stöd i ett tidigt skede. 

Avslutande ord 
Från och med maj 2022 har processledarna bytt epost-adress på 
grund av den verksamhetsförändring som beskrevs i nyhetsbrev 
ett.  Ni är välkomna att kontakta oss på våra nya adresser.

>Läs mer om utvecklingsarbetet på vår hemsida  

Vi önskar er en fi n sommar! 
Vänliga häsningar  

Nettan Eliasson & Lisa Sund 

https://www.fou.sormland.se/lansgemensamt-regionalt-stod/tillsammans-for-barnens/

