Start och uppväxt för alla

- trygga och goda uppväxtvillkor för
barn och unga med närvarande vuxna
Foto: Sven Nordstedt

Trygga och goda uppväxtförhållanden är avgörande för barn och ungas
hälsa och för folkhälsan på lång sikt. I uppväxtmiljön finns en rad faktorer
som skyddar mot en ogynnsam utveckling. Exempel på skyddande faktorer är att ha goda relationer till föräldrar, att ha god relation till annan
vuxen utanför familjen, att ha kamrater, att ha fritidsintressen, att ha det
bra i skolan, att känna delaktighet i sitt sammanhang och positiva förväntningar från vuxna.
Alla barn har inte likvärdiga förutsättningar. Det finns skillnader i socioekonomiska villkor mellan olika grupper. Barn kan behöva stöd från flera
verksamheter vilket kräver god samverkan mellan olika huvudmän.
Satsningar på utbildning är en av de främsta vägarna för att utjämna skillnader i levnadsvillkor. Ett viktigt perspektiv är att förskolans och skolans
verksamheter möter det enskilda barnets behov. Det som betyder mest för
barns och elevers välbefinnande är de dagliga mötena med förskolans och
skolans vuxna som är förebilder och har positiva och tydliga förväntningar på eleverna och elevernas delaktighet.
Våra levnadsvanor som exempelvis fysisk aktivitet och goda matvanor
eller användning av alkohol, narkotika, doping och tobak påverkar vår
hälsa. Fysisk aktivitet motverkar fetma och samtidigt en rad olika sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, benskörhet, psykisk ohälsa
mm. Socioekonomiska faktorer påverkar individens villkor och kommunen ska ge förutsättningar för goda val.
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Mer om fysisk aktivitet kan du läsa i program B, Rum för möten.
Kommunens verksamheter har en viktig roll då det gäller att medverka
till trygga uppväxtförhållanden. Det handlar om att möjliggöra för barn
och unga att kunna leva ett stabilt och meningsfullt liv. Det sker i första
hand genom generella insatser som riktas till alla.
Genom att erbjuda en bra förskola och skola med ett socialt innehåll,
kultur- och fritidsaktiviter med ett hälsofrämjande syfte, skapas förutsättningar för att ge alla likvärdiga möjligheter. Likaså är stödet till föräldrar
under barnets och den ungas/unges olika livsskeden en viktig och kanske
avgörande faktor. Det gäller särskilt när barn och unga riskerar att utvecklas på ett ogynnsamt sätt.
Förutom goda relationer till föräldrar har en god relation med andra
vuxna utanför familjen stor betydelse för barns och ungas uppväxt. Dessutom kan andra unga vara goda förebilder och fungera som ett viktigt
komplement till vuxenstödet.

Läs mer
•

Handlingsplan för att stärka
FN:s konvention om barnets
rättigheter. Läs den på
www.skl.se

•

En samlad strategi för alkohol- narkotika-, dopings- och
tobakspolitiken. Läs den på
www.regeringen.se

•

En nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd – En vinst
för alla. Läs den på
www.regeringen.se

Foto: Sven Nordstedt
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Viktiga principer för kommunen på lång sikt
Kommunens verksamheter ska aktivt verka för att främjande, förebyggande och tidiga insatser prioriteras i arbetet med att skapa trygga uppväxtvillkor för barn och unga. I det sammanhanget ska kommunens verksamheter ta ett gemensamt ansvar.

Foto: Luleå kommun

Kommunen ska utveckla förebyggande och tidiga insatser till barn och
unga som tillhör olika riskgrupper, eller som har utvecklat begynnande
problem. Detta ska ske genom att stöd och hjälp med hög tillgänglighet
erbjuds i öppna verksamheter vilket ger föräldrar, barn och unga möjlighet att själv välja när och hur de vill ha stöd.
När barn och unga behöver mer hjälp, i form av behandling eller vård,
ska det ställas höga krav på god kvalitet och rättsäkerhet. Alla insatser ska
bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och följas upp på
ett noggrant och regelbundet sätt.
Kommunens verksamheter ska noggrant följa utvecklingen hos barn och
unga. Resultat från tillgängliga kunskapskällor ska tas till vara, analyseras
och användas som underlag för olika former av insatser.
Kommunens verksamheter ska gemensamt bidra till att föräldrar i Luleå
får lämpligt stöd utifrån sina behov. Stödet ska omfatta både generella och
riktade insatser som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Alla
barn ska ges goda förutsättningar till att lyckas i skolan och socioekonomiska prioriteringar görs då behov finns.
Mobbning och kränkande behandling är ett stort folkhälsoproblem både
bland unga och vuxna. Luleå kommun ska sträva efter att bli en mönsterkommun i arbetet mot mobbning, sexism och kränkande behandling. En
särskilt viktig grupp i detta arbete är vuxna som arbetar bland barn och
ungdomar.
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Det här ska Luleå kommun arbeta för fram till 2020:
•

•

Alla blivande föräldrar samt föräldrar med barn i åldrarna 0-18 år,
ska, utifrån sina behov, erbjudas stöd i sitt föräldraskap. Föräldrastödet ska vara strukturerat och bygga på vetenskap och beprövade
erfarenheter.
Alla barn och unga i Luleå ska ha en alkohol-narkotika-doping- och
tobaksfri start och uppväxt. Ingen under 18 år ska använda alkohol,
narkotika, doping eller tobak.

•

Utveckla en systematik för att följa barn och ungas utveckling och
kunna identifiera olika gruppers behov. Utifrån dessa behov utvecklas
tidiga, främjande och förebyggande insatser, erbjudna i öppna former.

•

Kommunens verksamheter ska finnas i miljöer där barn och unga befinner sig och låta kunskaper om de livsvillkor som finns i stadsdelen/
byn bli styrande för planering och innehåll.

•

Förbättra och utveckla samverkan mellan aktörer och huvudmän som
har olika ansvarsområden när det gäller stödet till barn och unga.
Upprätta rutiner för all sådan samverkan.

•

Öka andelen närvarande vuxna som finns tillgängliga där barn och
unga befinner sig såväl under skoltid som under fritid.

•

Utveckla arbetet med unga som goda förebilder och som komplement
till vuxenstödet.

•

Utveckla det förebyggande arbetet mot mobbning, sexism och
kränkande behandling, särskilt på skolor och förskolor.

Påverkan
Luleås attraktionskraft
som stad för boende och
besökare har ökat.
Ökad trygghet och trivsel.
Skillnader har minskat.
Bidragit till en hälsa på
lika villkor.
Få insatser för åldersgruppen 65 år och över.
Läs mer i bilaga 2

Foto: Sven Nordstedt
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