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Strategiplan för fördjupad samverkan kring tidiga insatser  

Regionens mål, 
antagen målbild i 
Gnesta KS.2021.268 

Kommunens mål 

Barn- och 
utbildningsnämnd 
och socialnämndens 
gemensamma 
målbild tillsammans 
för barns bästa i 
Sörmland  

Fokusområden Aktivet Indikatorer Uppföljning 

Inriktningsmål: Den 
gemensamma 
målbilden 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. 

En effektiv och 
proaktiv 
organisation – som 
ger 
kommuninvånarna, 
näringslivet och 
föreningslivet en god 
service med ett bra 
bemötande, tar till 
nya arbetssätt, 
handskas varsamt 
med kommunens 
ekonomi och 
utvecklar sin 
kompetens över tid 

Samverka i det 
gröna läget som 
kännetecknas av ett 
långsiktigt, 
strukturellt 
förebyggande 
arbete. 

• Föräldrautbildning, 
ABC-utbildning för 
samtliga föräldrar vid 
övergången 
förskola/förskoleklass, 
i samband med 
föräldramöte. 

• Arbeta förebyggande 
inom ANDTS som står 
för Alkohol, narkotika, 
dopning, tobak och 
spel bland barn, unga 
och föräldrar 

• Tidiga insatser runt 
yngre barn med 
riskbeteende 
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gemensamma 
målbilden 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. 

En utbildning 
med hög 
måluppfyllelse 
och starka 
kunskapsresultat- 
som ger varje 
barn och ungdom 
lust att lära, samt 
förutsättningar 
att lyckas, 
utvecklas och 
rustas för 
vuxenlivet 

Skapa en miljö 
som är tillgänglig 
för alla 

• Barn med NPF, 
förslag att 
identifiera några 
barn/ föräldrar 
som är med i 
pilotprojektet, som 
ska ha sitt syfte att 
se vilka strukturer 
som kommunen 
kan arbeta med för 
att förbättra 
samverkan 
omkring denna 
målgrupp och finna 
innovativa 
arbetsmetoder. 
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En attraktiv 
kommun – som 
erbjuder goda 
boendemöjlighet i 
ett hållbart 
samhälle, bra 
kommunikationer 
och infrastruktur 
samt ett brett 
utbud av 
fritidsaktiviteter  

 
 

Gemensam 
kompentensplan  
 

•Koppla samman 
utbildning till de 
riktade 
fokusområden   

•Information om 
ansökan, öppna 
insatser och hur en 
anmälan går till  

 

•Systematik för 
samverkan  

 
  

 

 

 


