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SAGA = SAmarbete och 
gemensamt ansvar

Samverkan mellan region 
Stockholm och Sollentuna 
kommun



Bakgrund

• Modellområdesprojektet som drevs av SKL år 2009-2011 
• Beslutat om att fokusera särskilt på barn i förskolan då man identifierade 

ett antal problem kopplade till målgruppen:

Identifierade problem:
• Saknas elevhälsa i förskolan - förskolor ensamma med oro
• Barn riskerar att inte upptäckas/få stöd i tid – ”Vi förstod redan i förskolan 

att det skulle gå såhär”
• Få anmälningar från förskolor till socialtjänsten
• Barn med autism behöver upptäckas tidigare



Pedagogernas frågeställningar kunde t.ex. 
gälla barn som:

• visar språklig sårbarhet
• visar en bristande självkontroll 
• visar utmaningar i socialt samspel
• inte leker/inte kan de sociala koderna 
• är frånvarande från förskolan på ett sätt som väcker 

funderingar eller oro
• är tysta och verkar nöjda med att vara för sig själva
• har föräldrar som brister i sitt föräldraskap

Och frågor som:
• Hur kan vi stödja barnens utveckling på bästa sätt? 
• Vilken hjälp kan familjen få?



Mål – vad ville vi uppnå?

• Att barn som riskerar psykosocial 
ohälsa upptäckts tidigt och får rätt 
stöd

• Att stärka skyddsfaktorer och 
minska inverkan av riskfaktorer 
både för enskilda barn och barn i 
grupp



För att nå målen

• Konsultationer (sex per termin)
• Nätverksträffar områdesvid för 

förskolor/pedagogisk omsorg (två 
per termin/område)

• Föreläsning för pedagoger (en 
per termin)

• Vägledning för pedagoger

Aktuellt:
• Film om oro för barn och 

anmälningsplikt



Vägledning för pedagoger

http://sagasollentuna.se/wp-content/uploads/2018/11/Verksamhetsst%C3%B6d-SAGA.pdf
http://sagasollentuna.se/wp-content/uploads/2018/11/V%C3%A4gledning-SAGA.pdf


Organisation

• Styrgrupp med berörda chefer från Sollentuna 
kommun och region Stockholm 

• Arbetsgrupp 

• Processledare inom socialkontoret 

Finansiering

• Respektive verksamhet finansierar arbetstid i 
arbetet

• Statliga stimulansmedel till framtagande av 
material, finansiering av föreläsningar mm



Framgångar
• Personliga möten
• Större säkerhet att upptäcka
• Större kunskap kring var vända sig
• Konsultationer hjälpsamma för 

förskolor
• Barn som behöver komma till BUP 

har blivit upptäckta tidigare 

Utmaningar
• Hitta form som passar alla aktörer 
• Få förskolor att delta
• Pedagogisk omsorg/familjedaghem
• Beroende av personal på 

plats/fungerande enheter 



SAGA hemsidan

• Underweb till Sollentuna 
kommuns hemsida

• Samla stöd och hjälp för barn 
och unga som mår dåligt i 
kommunen

• www.sollentuna.se/SAGA

Målgrupp
• Personal som möter barn i 

Sollentuna kommun
• Föräldrar till barn som bor i 

Sollentuna kommun





Tack för er tid!

Veronica Engström

veronica.engstrom@sollentuna.se 
08-579 212 79 
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