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Barn- och ungdomspolitisk strategi för Ronneby kommun 2012-2015

Inledning
Barn- och ungdomspolitiska strategin för Ronneby kommun utgör en gemensam plattform för
det övergripande barn- och ungdomspolitiska arbetet samt tydliggör den politiska
viljeinriktningen och strategierna för det övergripande arbetet.
Grundförutsättningarna för barns och ungdomars villkor skapas i hemmet. Kommunala
nämnder och förvaltningar måste verka för att alla barn får goda förutsättningar.
Strategin bygger på Ronneby kommuns övergripande mål, barnkonventionen 1, de nationella
ungdomspolitiska målen 2 samt regeringens strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige 3.

Målgrupp
•

Ett barn är enligt barnkonventionen varje människa upp till 18 år.

•

En ungdom är enligt nationell ungdomspolitik en människa mellan 13- 25 år.

•

Politiker och tjänstemän i Ronneby kommun.

1

Konventionen om barnets rättigheter, Regeringskansliet

2

Nationella mål för ungdomspolitiken

3

Strategier för att stärka barnets rättigheter i Sverige, Regeringskansliet
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Barnkonventionen och dess fyra grundprinciper
FN:s konvention om barnens rättigheter, eller barnkonventionen som den kallas, består i sin
helhet av 54 artiklar. Fyra av barnkonventionens artiklar är så kallade huvudprinciper. De ska
vara styrande för tolkningen av övriga artiklar, men har också en egen självständig betydelse.
De uttrycker helt enkelt kärnan av barns rättigheter.
Artikel 2 - Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
Artikel 3 - Barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet.
Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare.
Artikel 6 - Barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Artikeln handlar om barnets fysiska
hälsa men också om andlig, moralisk, psykisk och social utveckling.
Artikel 12 - Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör
honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.

Nationell ungdomspolitik
De övergripande målen för ungdomspolitiken är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha
verklig tillgång till välfärd och verklig tillgång till inflytande. Den ungdomspolitiska
propositionen består av fyra perspektiv:
Resursperspektivet - Barn och ungdomar är en resurs
Rättighetsperspektivet - Barn och ungdomar har rättigheter
Självständighetsperspektivet - Barn och ungdomar ska ha möjlighet till självständighet och
oberoende
Mångfaldsperspektivet - Barn och ungdomar är olika
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Prioriterade områden för barn- och ungdomspolitiska arbetet 2012-2015
Åtgärder, åtaganden och mål ska, av varje nämnd/bolag, utformas utfrån områderna nedan:
•

Delaktighet och inflytande i samhället

•

Ekonomiska och sociala förutsättningar

•

Barns- och ungdomars uppväxtvillkor

Strategier för att stärka barns och ungdomars rättigheter i Ronneby kommun
•

Barns och ungdomars fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang.

•

Beslutsfattare och tjänstemän ska ha kunskap om barns och ungdomars rättigheter och
omsätta denna kunskap i berörda verksamheter.

•

Barn och ungdomar ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem.

•

Barn och ungdomar ska få kunskap om sina rättigheter och vad de innebär i praktiken.

•

Beslut och åtgärder som rör barn och ungdomar ska underlätta för barn och ungdomar
som lever i ekonomiskt och socialt utsatta hushåll.

•

Föräldrar ska få kunskap om barnets rättigheter och erbjudas stöd i sitt föräldraskap.

•

Aktörer inom olika verksamheter som rör barn och ungdomar ska stärka barns och
ungdomars rättigheter genom samverkan.

•

Aktuell kunskap om barns och ungdomars levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut
och prioriteringar som rör barn och ungdomar.

•

Beslut och åtgärder som rör barn och ungdomar ska följas upp och utvärderas utifrån ett
barnrättsperspektiv.
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Åtgärder för att uppnå uppsatta strategier 2012-2015

Åtgärder

Ansvar

Utbilda politiker, revisorer och tjänstemän i
kommunen om barns och ungdomars
rättigheter/barnkonventionen. En samsyn
behövs för att kunna utveckla, synliggöra,
dokumentera, systematisera och följa upp
arbetet med barnkonventionen.

Folkhälsorådet

Sätt barnens bästa i fokus vid alla beslut.
Alla förvaltningar/nämnder och kommunala
bolag ska formulera egna verksamhetsmål
utifrån barnkonventionen och för nämnden
relevanta uppsatt strategier.

Samtliga nämnder och bolag
Samtliga nämnder och bolag

Varje förvaltning/nämnd och bolag ska
ansvara för att målen nås och redovisar
måluppfyllelse i samband med ordinarie
bokslut.
Barn, ungdomar och politiker träffas
regelbundet.

Folkhälsorådet samt samtliga nämnder och
bolag

LUPP – enkäten (lokal uppföljning av
Kommunstyrelsen
ungdomspolitiken) genomförs hösten 2012.
Resultatet redovisas våren 2013 och ska ligga
till grund för verksamhetsmål och
prioriterade insatser under strategiperioden.

Uppföljning och utvärdering
•

Barn- och ungdomspolitiska strategin följs upp genom ordinare bokslut.

•

Strategin utvärderas och revideras hösten 2015. Folkhälsorådet är ansvarig.

