
Barnens bästa gäller! 

Barnens bästa gäller! 
i Kronoberg

Tillsammans skapar vi en trygg och säker uppväxt för VARJE barn genom 
främjande, tidiga och samordnade insatser.



• 200 000 invånare

• 8 kommuner

• Region sedan 2015



Struktur för samarbete

Regional samverkans- och stödstruktur som när 
det gäller barn och unga också innefattar skolan 



• Vi har beslutat att utveckla strukturerad samverkan för att möta 
barns och ungas behov på bästa sätt

• Parterna ska komma fram till gemensamma modeller, 
arbetssätt och verktyg

• Arbetet inspireras av Skottlands ”Getting It Right For Every
Child” (GIRFEC)
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Gemensam grund

• Stark förankring

• Gemensamt språk

• Gemensamma verktyg

• Söka sätt att korta vägarna till andra 
professioner

• Tydlig ansvarsfördelning

• Utbildning, utbildning, utbildning



Varför vi måste agera och göra det 
tillsammans

Några samhällsutmaningar 

Den demografiska utvecklingen

Skolresultat, problematisk skolfrånvaro

Psykisk ohälsa

Levnadsvanor  



Hur ska det gå för Lisa?



Att tänka nytt gör att göra nytta
- om perspektivskifte i offentlig verksamhet

Slutbetänkande Innovationsrådet 2013

”En central utgångspunkt inom systemteorin är att 
helheten inte är densamma som summan av delarna, 
vilket innebär att ett system i sin helhet kan vara 
ineffektivt även om varje enskild del presterar väl”



Informationsdelning -
sekretessen

• Modellen är baserad på tillit

• Barn – vårdnadshavare – profession

• Mellan olika professioner

• Den gyllene regeln för informationsdelning

• All delad information måste vara:

- nödvändig

- relevant

- proportionerlig 



Vad ser man för resultat i 
Skottland som vi inspireras av?

• Minskad social utsatthet 

• Minskat antal placeringar i skyddat boende

• Minskat antal omhändertagna barn

• Minskad ungdomsbrottslighet (SIMD-index)

• 81% av tillfrågad personal upplevde förbättrade möjligheter 
att tillmötesgå barnens behov

• 97% av föräldrar kände till sitt/sina barns barnplan och de 
flesta upplevde att de varit delaktiga i processen

• 91% av barn och ungdomar upplevde att de varit delaktiga i 
utformandet av sin barnplan



Samarbetspartner

Linnéuniversitetet
• Tillitsskapande organisering –

gränsöverskridande koordinering för barnens 

bästa

• Forte 

Skolverket och Socialstyrelsen

Nationella- och nordiska nätverk

Länsstyrelsen

Spsm



Var är vi i processen?

 Stärker förankringen i alla olika led

 Gemensamt verktyg med ett gemensamt språk    

◦ Gemensamma blanketter

 Bygger samarbete – samverkan



Tillsammans bygger vi

• Tillit

• Engagemang

• Samverkan

• Tydlig ansvarsfördelning

• Kännedom om vårt eget och andra aktörers uppdrag

• Prestigelöst förhållningssätt

• Respekt för våra olika förutsättningar

• Gemensam modell, arbetssätt, dokument



Utmaningar i utvecklingen

• Vi bygger en egen modell

• Nå ut och förankra modellen i samtliga verksamheter i länet

• Utbilda i hur modellen är tänkt att användas

• Olika kulturer och hur vi är organiserade

• Polis, hälso- och sjukvård, skola, socialtjänst, idéburna sektorn

• Med 17 nämnder tar det tid att ta gemensamma beslut som för 
processen framåt

• Processen innehåller både förändring av myndigheter, 
lagar, avtal och samverkan

• Dessa tar olika lång tid att utveckla och sjösätta



Styrkor och möjligheter

• Hela samhällsstrukturen i länet är med

• Brett ägarskap i frågan

• Lokala arbetsgrupper med deltagare från polis, hälso- och 
sjukvård, kommuner (skola, socialtjänst) och idéburna 
sektorn är med och bygger vår modell

• Länsgemensamma processledare som samarbetar med 
lokala strukturer som håller på att utvecklas

• Stor entusiasm hos medarbetarna för att finna sätt att 
förbättra samverkan över organisationsgränserna



Kronobergs främsta styrka är en 
gemensam förståelse för att vi 
måste finna nya samverkansvägar 
för att se till att barnens bästa 
verkligen gäller i Kronoberg.



Kontakt

Mejl: barnensbastagaller@kronoberg.se

Hemsida med bl.a. nyhetsbrev 
http://www.regionkronoberg.se/vardgivare/arbets
omraden-processer/folkh alsa/barn-och-
unga2/barnens-basta-galler-i-kronobergs-lan/
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