Handläggare

Datum

Dokumentnummer

Carolin Holmblad
Strateg mänskliga rättigheter

2021-10-06

Klicka här för att ange text.

Möte 7: ”Alla kan göra något för tryggheten”
Vi genomförde det sjunde mötet i kraftsamlingen Öppen samordning –
barnets rättigheter i pandemin den 6 oktober. Ca 15 personer från bland
annat Eskilstuna kommun, RF-SISU Sörmland, Länsstyrelsen i Sörmland
och Svenska kyrkan deltog. Sammanfattning från mötet och länkar hittar du
nedan.
Sammanfattning från mötet 6 oktober
Spaning för dagen:
Elin Johansson, kommunpolis i Eskilstuna, berättar om hur samverkan kan
bidrar till att öka och främja tryggheten för barn och unga i Sörmland. Elin
lyfter bland annat polisens arbete med psykisk ohälsa hos barn och unga,
och vikten att alla aktörer fokuserar på vad man kan göra inom ramen för
sin verksamhet/organisation för att förebygga ohälsa.
Hur ser det ut hos er i era verksamheter/organisationer? Vilka skulle
ni behöva samverka med för att öka tryggheten för barn och unga och
deras familjer?

•

•

•

•

•

Flera organisationer/verksamheter lyfts som värdefulla
samverkansparter, t.ex. förskola och skola, socialtjänst, polis,
ungdomsmottagningar, civilsamhället, vårdnadshavare och, såklart,
barnen själva.
De som arbetar lokalt med föräldrastöd lyfts som betydelsefulla
samverkansparter i syfte att bland annat fånga upp behov som kan
tillfredsställas på regional nivå. Förslag om en länsövergripande
sammanställning över de resurser som kommunerna erbjuder inom
exempelvis detta område lyfts.
Den fysiska miljön nämns som något som har stor inverkan på barn
och ungas trygghet. Stadsarkitekter, stadsplanerare m.fl. är viktiga
samverkansparter inom detta område.
Deltagare belyser även att det pågår mycket samverkan idag, t.ex.
mellan Barnhälsovården och socialtjänsten, men att samarbetet alltid
kan bli bättre och även utvidgas till att innefatta fler aktörer.
Idrottsrörelsen lyfter att de har behov av samverkan med
socialtjänsten och polisen. T.ex. i mötet med sina ledare för att få
ökad insikt och kunskap om frågor som rör oro för barn, hot och
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våld som de vet sker i sina verksamheter och i det direkta mötet med
barnen. De belyser att deras forum kan tjäna som en plats för viktiga
samtal för andra aktörer som vill och behöver nå ut.
Medskick från Domkyrkan i Strängnäs stift att samverka med dem.
Kyrkan (och även andra trossamfund) har stor erfarenhet av att
arbeta med barn och unga samt familjer.
Socialförvaltningen i Eskilstuna kommun och enheten för
förebyggande informerar om att de erbjuder olika slags föräldrastöd:
Stöd till föräldrar - Eskilstuna kommun De erbjuder bland annat
föräldrautbildningen ABC – Alla barn i centrum. Metoden kan du
läsa mer om här.

Tips på rapporter, material, initiativ:

•

•
•

•

•

•

•

Anhörigveckan pågår v.40. Här kan du läsa om de aktiviteter som du
kan ta del av och anmäla dig till arrangörernas nyhetsbrev. Länk till
Anhörigas riksförbund: Anhörigdagen och Anhörigveckan 2021 |
Anhörigas Riksförbund (anhorigasriksforbund.se)
Dyslexiveckan 2021 pågår v.40. Här kan du ta del av deras program.
Tidningen Funktion i fokus ges ut av Habilitering och hälsa, Region
Stockholm. I nummer 1 2021 på sida 50 lyfts pandemins påverkan
på vardagslivet för föräldrar till barn med funktionsnedsättning:
https://www.expressmagnet.eu/pub/209/FiF_1-21/#p=50
Ny bok Operation Slutstirrat om Mio som har en
funktionsnedsättning och inte kan gå eller prata:
https://www.anhoriga.se/nyheter/boken-operation-slutstirrat-delasut-till-skolor/
Ny rapport från Riksförbundet Attention vars senaste skolenkät
bland annat visar att 65 procent av alla elever med NPF känner stor
eller ganska stor oro inför terminsstarten: Attentions skolenkät 2021
visar på stor oro inför skolstart - Riksförbundet Attention
Projektet Annorlunda syskonskap har tagit fram så kallade
”syskonkort”, ett verktyg för att syskon till någon med
funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom ska få sätta ord på sina
tankar och känslor för att lättare hantera sin egen situation:
https://www.anhoriga.se/nyheter/syskonkort-hjalper-barn-att-sattaord-pa-sina-kanslor/
Ny rapport från Autism & aspergerförbundet om livsvillkoren för
unga vuxna med autism utan intellektuell funktionsnedsättning:
https://www.autism.se/nyheter/rapport-forlorade-ar/
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Ny rapport från Institutet för framtidsstudier om migranters egna
erfarenheter, tankar och idéer om att leva i Sverige: Migrantersrost_del 2_inlaga_15_sep_2021_v3_F47.pdf (iffs.se)

Dokument Öppen samordning
•

PP-bilder inledning möte 7

•

Öppen samordning - Barnets rättigheter i pandemin Samverkanswebben (regionsormland.se)
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