Nyhetsbrev december 2019

En gemensam process som finansieras av Region Kronoberg och länets åtta
kommuner.

Beslut i styrgrupp: Barnens bästa gäller! från 0-18 år
Barnens bästa gäller! i Kronoberg ska omfatta barn från 0 till och med 18 år. Det var ett av besluten som
styrgruppen fattade på sitt möte den 6 december.
– Det här är ett stort projekt och det är viktigt att vi lyckas, därför känns det bra att fokusera på barn och
unga. Syftet är också att stärka de tidiga och främjande insatserna, säger Magnus Frithiof, chef för
psykiatrin och medlem i styrgruppen. Se mötesanteckningar här >>

Sammanfattning av första året
Fredagen den 13 december träffades ca 80 politiker och
tjänstemän för att höra vad som har hänt under
processarbetets första år.
– Barnens bästa gäller! är ett unikt arbete vi gör
tillsammans som kräver vårt långsiktiga åtagande.
Tillsammans ska vi flytta fokus från åtgärdande till
förebyggande och främjande insatser, sa Anders Elingfors,
chef för utbildningsförvaltningen i Växjö och ordförande i
styrgruppen.
2019 har varit ett intensivt år för Barnens bästa gäller! i
Kronoberg och det går redan att se vissa resultat i form av medvetenhet och bättre samverkan.
– Så här ett år in i processen har kommit mycket längre än vad vi trodde. Det pågår flera projekt i Sverige
med inspiration av skottlandsmodellen men vi i Kronoberg är fortfarande den enda process som omfattar
ett helt län. Det gör att vi tänker oss som Sveriges ”Pathfinder”, säger processledarna Erica Lagergren och
Gunnel Gustafsson.
Processledarna har berättat om processen för flera kommuner och län, bland annat Sörmland och Region
Skåne. De har även besökt Antwerpen och The 2019 OECD Local Development Forum.

Hur ska hälso- och sjukvården samverka internt och externt?
Den 11 december träffades chefer och medarbetare inom
hälso- och sjukvården för att diskutera framtida
samverkansutmaningar i alla verksamheter som möter
barn.
– Nu har vi analyserat utmaningar och möjligheter för att
hälso- och sjukvården, med barnet i centrum, ska optimera
samverkan internt och externt, säger Katarina Carlzon,
samordnare för Region Kronobergs arbetsgrupp för Barnets
bästa gäller! i Kronoberg.
Deltagarna diskuterade bland annat lagstiftning, helheten
runt barnet, kompetensutveckling, en väg in, tid och

resurser. Resultatet från workshopen ska nu hanteras vidare i hälso- och sjukvårdens strategigrupp. Läs
artikel om dagen >>

Arbete med handlingsplan i Toftaholm
I november samlades styrgruppen och samtliga utbildningschefer och socialchefer i länet på Toftaholm.
Dagen var vikt för att få uppdatering kring nuläget för Barnens bästa gäller! i Kronoberg och diskutera
handlingsplanen som är under omarbetning. Planen ska bland annat innehålla juridiska frågeställningar,
vad alla parter förbinder sig att göra, indikatorer som kan mätas och tidplan. Ett förslag på handlingsplan är
klart i februari.

Se föredrag: Därför satsar vi på att barnens bästa ska gälla
hela vägen, tillsammans
I oktober arrangerade Nationellt kunskapscentrum anhöriga (NKA) konferensen ”Värna våra yngsta” för
alla som möter blivande föräldrar, späda barn och deras föräldrar inom mödra- och barnhälsovården,
socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin med flera. Annie-Lie Jarhult, socialchef i Uppvidinge kommun,
och Carina Pettersson, biträdande sjukhuschef i Region Kronoberg, berättade om Barnens bästa gäller! i
Kronoberg. Se föredraget här >>

Nationellt nätverk GIRFEC

Förändringar i styrgruppen

I november träffades fem satsningar från olika håll
i Sverige som med forskningsstöd arbetar med
införande/inspiration av Getting it right for every
child. Träffen utmynnade i en gemensam vilja till
fortsatt samarbete och att Sveriges kommuner och
regioner (SKR) bidrar med ett virtuellt
samarbetsrum. Nätverket blir också en viktig
pusselbit i arbetet med Connected Children.

Styrgruppen har under hösten fått en ny
ordförande: Anders Elingfors, chef för
utbildningsförvaltningen i Växjö, som tar över efter
Camilla Holmqvist. Nils-Göran Jonasson ersätter
tills vidare socialchef Magnus Wallinder för
Ljungby kommun. Styrgruppen ska träffas oftare
eftersom processen går snabbt fram och beslut
behöver tas tätare än tidigare.

Kontakt
All information om Barnens bästa gäller! i Kronoberg finns på www.regionkronoberg.se/barnens-basta-galler/
För att kontakta Barnens bästa gäller – i Kronoberg, använd gärna e-postadressen:
barnensbastagaller@kronoberg.se >>
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