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Öppen samordning -barnets rättigheter i pandemin
Som sakkunniga i barnrättsområdet i Region Sörmland och Eskilstuna
kommun såg vi behovet av att samverka. Agera för att kraftsamla här och nu
utifrån akuta och eventuellt långsiktiga effekter för att barn 0 -18 år ska få
sina rättigheter säkerställda i pandemin.
Initiativet till de öppna samordningarna växte fram för att tillsammans skapa
bred delaktighet direkt i länet, för att kunna fånga upp behov, sprida
information och samverka.
Mötena riktade sig till de som arbetar med barn och unga upp till 18 år, både
professionellt, ideellt eller i föreningslivet. Deltagandet har varit frivilligt
och utifrån det mandat man har från sin organisation/verksamhet. Under
våren 2021 har 5 tillfällen ägt rum 1 timme varannan vecka. Deltagarna har
varit delaktiga i val av teman, bidragit med spaningar, delat material,
initiativ och information under mötena och via webben. Efter möten har
materialet sammanställts på Region Sörmlands samverkanswebb som är
tillgänglighet för alla.
77 deltagare anmälde sitt intresse för de fem samordningsmöten som
genomfördes under våren. Representationen var bred, exempel är; Region
Sörmland, Eskilstuna kommun, Strängnäs kommun, Gnesta kommun,
Katrineholms kommun, Nyköpingskommun, Oxelösunds kommun, Svenska
kyrkan, Forskning och Utveckling i Sörmland, Equmenia Svealand, Junis,
RF Sisu Sörmland, Ungdomsjouren Fria, Mälardalens högskola, en anhörig
och en privat konsult.
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Kraftsamling- barnets rättigheter i pandemin för länets
barn.
Pandemin har gjort barn till en sårbar grupp som är hårt drabbade i Region
Sörmland. Inte av sjukdomen i sig utan av de olika restriktionerna av
pandemin som är många och allvarliga. Vuxenvärlden i Sörmland har varit
tvungna att göra hårda prioriteringar om vilka barn som ska få tex idrotta,
får sina besök i hälso- och sjukvården, vara i skolan och vem som inte får.
Barn har drabbats hårt av att förlora sina dagliga kontakter med viktiga och
trygga vuxna som de normalt har som sina ”livlinor” i skolan, hos grannen
eller på fritiden eller de skydd som barn har genom verksamheter. Som i
många andra kriser ser vi även i Sörmland att det samhällets mest utsatta
individer som drabbas hårdast.
Under kraftsamlingen har erfarenheter och effekter av pandemin berörts
utifrån inspiration, erfarenheter, initiativ och samverkan delats med
varandra för att nå ut till barn i alla åldrar och deras familjer genom att ställa
om sitt arbete runt barn på olika sätt.
Den öppna samordningen har visat att om man vill göra skillnad handlar
det om att ha med många för att få in många olika perspektiv.
Här nedan följer en sammanställning av de resultat som kommit, i form av
om hur yrkesverksamma sett hur barns livssituation på olika sätt påverkats
av pandemin, behov som påtalats för ökade och nya satsningar för barn,
behov av fortsatt samverkan osv:
Sämre levnadsvanor, ökad psykisk ohälsa, stress, isolering
• Ökad ohälsa hos barn, unga och vårdnadshavare i alla åldrar pga.
sämre levnadsvanor
• Skolelever har distansundervisningen för vissa inneburit ökad
isolering och stress.
• Ungdomar på gymnasiet oroar sig för att de inte får godkända
slutbetyg.
Hårda prioriteringar av vuxen världen har betydelse
• Minskat deltagande/besök inom idrott, andra fritidsintressen på
grund av att verksamheter stängts ned, även pga. barnens och/eller
föräldrarnas oro att smittas av covid-19.
• Hälso- och sjukvården vittnar också om framflyttade undersökningar
och behandlingar för barn och unga på grund av föräldrarnas oro.
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Utsatthet för barn
• Barnhälsovården Sörmland ser behov av ökad samverkan med till
exempel familjecentraler, förskolor och elevhälsan i länet för att
stärka arbetet med barn och ungas levnadsvanor och föräldrastöd.
• Ökning av digitaliserat våld lyfts tex barn och unga som blir utsatta
för nätmobbing och grooming.
• Digitala föräldrautbildningar i stödjande och vägledande.
• Utöka läxhjälpen och lovskolorna samt se över stödet från
arbetsgivaren för medarbetare med barn som har
distansundervisning.
Ojämlikheten har förstärkts
• Barn och unga som av olika anledningar lever i en utsatt situation
även innan pandemin drabbas hårt av bl.a. av den sociala isolering
som restriktioner inneburit förändringar runt kompisar, idrott,
fritidsaktiviteter, morf o föräldrar.
• Man har sett att detta har bidragit till nedstämdhet hos många. Barn
och unga berättar att de känner sig ensamma och som upplever att de
inte blir lyssnade till, vilket även bekräftas även av föräldrar.
• i hem där det förekommer våld far barn extra illa under pandemin
och de riskerar att själva utsättas för våld
Nya riskgrupper
• Barn och unga till föräldrar som upplever en försämrad psykisk
hälsa, till exempel till följd av att arbetslöshet eller ökad ångest på
grund av isolering.
• Barn och unga till föräldrar med missbruksproblematik spenderar
mer tid med föräldern och får sämre tillgång till andra stödjande
vuxna i till exempel skolan eller på fritidsaktiviteten.
• För barn och unga med intellektuella funktionsnedsättningar har stor
del av idrottsverksamheten ställts in. Barn och unga med
funktionsnedsättning har till följd av distansundervisningen missat
viktiga sociala mötesplatser och känslan av sammanhang.
• Föräldrar med till tex låg inkomst eller psykisk ohälsa har inte
samma förutsättningar som andra barn att få hjälp med skolarbetet.
• Barn 0–1 år är inte lika vana vid vuxna och andra barn som de
vanligtvis är. Tex svårare vid inskolning på förskolan för en del
barn.
• förlorar positiva förebilder och trygga vuxna när fritidsaktiviteterna
ställts in.
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•

•

HBTQI-personers föräldrar som inte accepterar deras sexuella
läggning, könsidentitet eller könsöverskridande identitet har det
svårt hemma.
Barn och unga tog kontakt med Ungdomsjouren Frias samtalsjour
2020 var tre gånger så många som ett vanligt år. Många samtal
handlar om hur unga utsätts för våld i nära relationer.

Samhällets isolering - ensamma barn.
• Skyddsnätet är inte lika stort runt barn och unga
• Uteblivna möten mellan vuxna och barn resulterar i att det är svårt
att upptäcka barn och ungas behov av stöd. Det är främst skolan som
har möjlighet att fånga upp utsatta barn och unga, men det behövs
fler vuxna.
• Möjligheten till sommarjobb, som ofta är ungdomars första ingång
till arbetsmarknaden, lyfts som ett stort behov.
• Vi träffar inte barnen så vi har svårt att veta hur de mår.
Hälsofrämjande insatser
• vuxna behöver ha tid att prata med barn och unga när de möts.
Samtala, lyssna och dela med sig av känslor kring pandemin är
viktigt.
• Våga fråga (Länk till material)
• Ta individuella kontakter, till exempel att som lärare ringa
vårdnadshavare om en elev upplevs nedstämd eller annat, lyfts som
något som ofta ger effekt.
• flera verksamheter erbjuda möjligheten att ses ”IRL” i så stor
utsträckning som tillåts. Aktiviteter utomhus med begränsade
platser, blandar fysiska och digitala träffar med mera.
• Öka antalet personal vid aktiviteterna för att fler barn ska ha
möjlighet att delta.
• Sänka kostnaderna för att ekonomiskt svaga grupper inte ska behöva
välja bort aktiviteterna.
• Behovet av samverkan mellan olika aktörer är återkommande under
mötena. Samverkan stärker skyddsfaktorerna och skapar möjlighet
att uppmärksamma eventuella behov i ett tidigt skede
Hur når vi barn och unga under pandemin?
• Barn är mer isolerade och det är svårt att få kontakt.
• Viktigt att veta på vilka digitala plattformar barn och unga befinner
sig och möte de där. verksamheter runt om i regionen ordnar
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digitala träffar. Exempel som kommer upp under mötet är:
(mailadress se exempel på -digital samordning Tema 4))
Behövs samverkan för att stärka barn och ungas rättigheter i
länet?
• Ökat samverkan på alla plan är nyckeln till en bättre skola/fritid för
våra barn och ungdomar.
• En informationskanal. Insikt att vi är många som tillsammans arbetar
för våra barn och ungas bästa. Stärkande!
• Inspiration, kraft och hopp! Värdefullt att höra om alla initiativ för
barn, ungdomar och föräldrar.
• Inspiration från andra kommuner och regionen
• Möjlighet att ta in olika perspektiv i barn- och ungdomsfrågor.
Perspektiv från olika huvudmän och verksamheter!
• Helhetsbild över vad som behöver göras och vad som redan görs för
barn och unga
• En bekräftelse på att vi gör/gjort rätt i att utmana och tänka nytt.
• JA, efterdyningar som behöver uppmärksammas och hanteras även
om pandemiläget förbättras.
• Först när vi träffar barnen och deras vårdnadshavare som vi ser hur
alla mår och vad de efterfrågar. Kanske finns många uppdämda
behov eller så har människor svårt att hitta tillbaka till tidigare
aktiviteter.
• Vi behöver fortsätta kraftsamla kring de konsekvenser av pandemin
vi ser för barn och ungdomar. Det är ett långsiktigt om omfattande
arbete som behövs!
• Kanske inte bara för pandemins effekter utan kanske mer för att vi
vuxna ska bli bättre på att samarbeta/dela utifrån barnkonventionens
ambition.
Som arbetsgrupp har vi överväldigats av det engagemang, viljan att delta,
bidra för att göra skillnad och samverka för barnets rättigheter i pandemin.
Den öppna samordningen har visat att det blir skillnad att ha med många
olika aktörer för att få in olika perspektiv för att skapa helhet och göra
skillnad utifrån olika perspektiv för barn och unga
Metoden har öppnat upp för att tillsammans rusta och ta ansvar för att
uppmärksamma och möjliggöra nya former stöd för och med barn som
befinner sig i olika verksamheter och miljöer.
Samverkan och arbetet har gett stor förståelse, kompetens och samordning
på regional nivå mellan aktörer för att alla barn och ungas rättigheter ska
fortsätta att säkerställas och tillgodoses.
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Öppna samordningsmöten kommer fortsätta till hösten. Ett beslut som togs
efter utvärdering av deltagarna och arbetsgruppen tillsammans med
ansvariga chefer.
Ta del av alla mötestillfällen med teman, spaningar, länkar, material Öppen
samordning om barnets rättigheter i pandemin Samverkanswebben(regionsormland.se)
/ Åsa Stålhane, Sofia Eriksson, Carolin Holmblad, Strateger i mänskliga
rättigheter Välfärd och folkhälsa Hållbar regional utveckling, Region
Sörmland,
Lena Klintberg, Utvecklare - fokus barnrätt Kommunledningskontoret,
Social hållbarhet, Eskilstuna kommun
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