
Tema: Alla barn i Östergötland - samverkan för goda och jämlika uppväxtvillkor

Läget i länet

Länsstyrelsens uppdrag
Länsstyrelsen arbetar med frågor kring social hållbarhet utifrån 
en mängd uppdrag. Uppdragen ges i förordning och 
regleringsbrev men även direkt från regeringen eller 
departement. Dessa handhas på enheten för social hållbarhet. 
Många av uppdragen har i sin utformning samma målgrupper 
som till största del primärt är länets kommuner. Huvudmålet är 
dock förbättrade villkor för invånarna i Östergötland.
I uppdragen är många insatser liknande när det gäller att 
förbygga barn och ungas utmaningar kring olika risker och 
främja de faktorer som fungerar som ett skydd. 

Läget framåt
Sex av länets kommuner har i dagsläget genomgått processen 
och under 2022 arbetar vi tillsammans med Linköpings 
kommun. Vi genomför minst tre boostdagar per år där vi 
fokuserar på de tre skyddsfaktorerna. Syftet med dessa är att 
ge tjänstepersoner och politiker som arbetar med frågorna en 
kunskapspåfyllnad i form av forskning och goda exempel från 
länet samt att hålla arbetet levande. 
Fram till den 16 september är det möjligt för de sex återstående 
kommunerna i länet att ansöka om att få delta i arbetet.

Nuläge
I uppdragen arbetar vi med en mängd politikområden som 
ibland tangerar varandra. För att skapa mottaglighet för alla 
uppdrag i samtliga kommuner har vi valt att skapa ett 
utvecklingsarbete som vi kallar Alla barn i Östergötland -
samverkan för goda och jämlika uppväxtvillkor. 
Kärnkomponenterna för att lyckas med vårt arbete är att vi 
anpassar vårt stöd till de faktiska förutsättningarna och aktuella 
behov i kommunerna och att vi arbetar utifrån en strävan att 
öka de skyddande faktorerna. Arbete sker med fokus på 
måluppfyllelse i skolan, goda föräldra- barnrelationer och en 
meningsfull fritid.

Utmaningar
Att genomföra ett utvecklingsarbete som är hållbart över tid är 
en utmaning. I Alla barn i Östergötland strävar vi efter att hitta 
en långsiktighet och struktur för det främjande arbetet. Avsikten 
är att fortsätta utvecklingsarbetet i minst sju år till.
En annan utmaning är att fortsatt ifrågasätta oss själv i vårt 
arbete. Att fortsatt vara nyfiken och öppen för nya inspel även 
när vi är trygga i den formen vi har valt. Blir förändring för 
hemtamt och vardag finns risk att vi stagnerar. Tillsammans 
med goda relationer och aktiv medverkan från alla viktiga 
aktörer i länet orkar vi vara nyfikna och kan ta arbetet framåt.
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