BARNENS

BÄSTA GÄLLER!
I KRONOBERG

KRONOBERG ÄR UNIKT

Genom att samla alla samhällsaktörer
som möter barn får vi det
främjande, förebyggande och stödjande
arbetet att fungera bättre för barn,
vårdnadshavare och verksamheter.

BARNENS BÄSTA GÄLLER!
I KRONOBERG

Kronobergs kommuner och
Region Kronoberg vill utveckla
arbetsformer och samarbete med
varandra för barnens bästa. 2017
fattades beslut i 17 politiska
organ för att driva ett gemensamt
arbete för tidiga och samordnade
insatser. Detta är unikt i Sverige.
Arbetet har fått namnet: Barnens
bästa gäller! i Kronoberg.

stödet kommer för sent, att några
främjande och förebyggande åtgärder inte sätts in eller att flera professioner utför samma åtgärder.
DÄRFÖR VILL VI

• I länet ta fram en gemensam
beskrivning av hur människor som
arbetar med barn, ungdomar och
vårdnadshavare förstår och utvärderar ett barns välbefinnande.

• Se till att tillhandahålla en
I arbetet är samtliga kommuner i
namngiven person som är barnets,
länet, Region Kronoberg, polisen
ungdomens eller vårdnadshavarnas
och frivilligsektorn med.
huvudsakliga kontaktTillsammans skapar vi en
person och som ger råd,
trygg och säker uppväxt för
information, stöd och,
Tillsammans
skapar vi en trygg
varje barn genom främjanom det behövs, hjälper
och
säker
uppväxt
de, tidiga och samordnade
till i kontakt med andra
för varje barn
insatser. Målet är att utgå
professioner.
från barnets behov och inte
hur myndigheterna är orHa ett gemensamt
ganiserade. Arbetet leds av
planeringsverktyg – en barnets
en styrgrupp med chefer från hälso- plan – som säkerställer att extrastöd
sjukvården, skolan, socialtjänsten
planeras, levereras och koordineras
och polisen.
utifrån ett barns speciella behov och
omständigheter. Barnplanen ska tas
HINDER FÖR EFFEKTIVITET –
fram i samarbete med barnet och
BARNET ÄR INTE I CENTRUM
dess vårdnadshavare.
Många barn och vårdnadshavare
som behöver stöd från samhället har Framtagandet av detta sker i en löi dag allt för många kontaktpersopande dialog med professionen i de
ner och processer i gång. Det kan
medverkande organisationerna och
vara svårt att få en överblick av vad
ska även stämmas av med barn och
som sker och veta vad som händer
vårdnadshavare.
härnäst. Det finns också risk att

HINDER FÖR EFFEKTIVITET

Så här kan det se ut för ett barn i dag:

VÅRDNADSHAVARE

DET BEHÖVS EN
GEMENSAM GRUND

För att barnen ska få ett
sammanhållet stöd behövs:
• En stark förankring
• Fokus på ett förebyggande och
främjande arbete kring barn
• Ett gemensamt språk
• Gemensamma verktyg
• Nya kortare vägar till andra
professioner
• En tydlig ansvarsfördelning
• Utbildning inom yrkesutbildningarna, inom arbetsplatserna
och tvärprofessionellt.

INSPIRATION FRÅN SKOTTLAND

Arbetet är inspirerat av Skottlands
arbete Getting It Right For Every
Child (GIRFEC). Där har man
gjort ett stort arbete för att hitta nya former för samverkan och
implementera den i samhällets olika
strukturer. Det har gett fantastiska
resultat:
• Minskad social utsatthet och
ungdomsbrottslighet.
• Minskat antal omhändertagna
barn och placeringar i skyddat
boende.
• 81% av professionen upplever
förbättrade möjligheter att
tillmötesgå barnens behov.

• 97% av vårdnadshavarna känner
till sitt/sina barns barnplan och
de flesta upplever att de varit
delaktiga i processen.
• 91% av barn och ungdomar
upplever att de varit delaktiga i
utformandet av sin barnplan.

på den stora viljan att prova nya
möjligheter. Vi har redan från
början forskare från Linnéuniversitetet knutna till processen och ett
stort engagemang inom de berörda
professionerna.

VÅRT LÄNSGEMENSAMMA
ARBETE I KRONOBERG

För mer information se regionkronoberg.se/barnensbastagaller
Vill du komma
i kontakt med
processledarna eller
prenumerera på
nyhetsbrevet? Hör
av dig till
barnensbastagaller@kronoberg.se

Med inspiration av Skottlands
modell bygger vi en länsgemensam
struktur för att förbättra för barn,
vårdnadshavare och professioner
genom att motverka stuprörstänk
och öka samverkan. I arbetet ska
vi värna och bygga vidare på de
strukturer vi redan har och ta vara

MER INFORMATION

I BARNENS BÄSTA GÄLLER! I KRONOBERG SAMVERKAR
REGION KRONOBERG * ALVESTA KOMMUN
LESSEBO KOMMUN * LJUNGBY KOMMUN
MARKARYD KOMMUN * TINGSRYD KOMMUN
UPPVIDINGE KOMMUN * VÄXJÖ KOMMUN
ÄLMHULTS KOMMUN * POLISMYNDIGHETEN
I KRONOBERGS LÄN
FRIVILLIGSEKTORN I KRONOBERG

