Det är viktigt att öppna upp
den kommunala arenan i
frågor som berör barn och unga!
7 FRAMGÅNGSFAKTORER SOM UTVECKLAR!

”Det är viktigt att
vara delaktig om
det leder till
någonting”

1.

[Ledningens entydiga stöd och engagemang]
•

Karlskoga och Degerfors arbete med barnkonventionen samordnas och
drivs av folkhälsonämnden och folkhälsoförvaltningen enligt beslut av
Kommunfullmäktige i båda kommunerna

Karl

”De ska ju inte vara
som en högre makt
som sitter och
bestämmer utan alla
ska ju vara med”

2.

[Arbeta in perspektivet i centrala styrdokument]
•

Mål och budget- samt bokslutsprocess

•

Avtal om lokalt folkhälsoarbete med Örebro läns landsting

•

Folkhälsopolitisk samt barn- och ungdomspolitisk policy

•

Kommunspecifika folkhälsopolitiska planer med delfokus
Barnkonvention

Kevin

•

Strategi för säkra och trygga arrangemang

•

Att implementera barnkonventionen i kommunernas
styrsystem är ett prioriterat uppdrag som även görs inom

”Vi kanske inte är så
smarta som vi tror,
men vi är definitivt
inte så dumma som
dom tror”
Malia

partnerskapet för barnkonventionens genomförande i praktiken

3.

[Utbildning och information]
•

Årligt ungdomsforum och folkhälsokonferens -forum för information och
dialog för ungdomar och politiker/tjänstemän

•

”Det är ju inte bara
kommunen som ska
hitta ungdomarna,
utan ungdomarna ska
ju hitta till dem
också”

medborgardialog och demokratiarbete
•

Robin

Information och dialog sker dels genom kommunernas hemsidor samt
Facebook Ung i Karlskoga & Degerfors

•

Folkhälsonämnden representerar Karlskoga och Degerfors i ett nationellt
partnerskap för barnkonventionens genomförande i praktiken. Ett viktigt

Elin

”Det är som att
man bara pratar,
fast ingen
lyssnar”

Elever får information om barnkonventionen utifrån områdena ung

forum för egen utbildning och information

4.

[Ekonomiska och personella resurser]
•

Kommunerna prioriterar arbetet med barnkonventionen.
Folkhälsonämnden är ansvarig politisk nämnd och folkhälsoförvaltningen
har tjänstemän som driver och utvecklar arbetet med barnkonventionen
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Barnkonventionen som
värdegrund & förhållningssätt

”Ja, jag tänker att
man har en röst i
samhället, det
kan kännas bra
att man kan
känna sig
delaktig i det
stora hela”

5.

Utgångspunkten för folkhälsonämndens arbete med barnkonventionen utgår i många
fall från det lokala folkhälsoarbetet som arena – vilket innebär en förstärkning av både
folkhälsa och barnkonvention. Arbetet med barnkonventionen är en värdegrund och en
fördjupning av pågående processer och projekt.

Amir

”Det vore skönt att ha
ett ställe där
ungdomar och
sådana på kommunen
kan träffas och prata
fast inte som elever
och kommun, det
skulle funka bättre”
Lova

[Utgå från befintliga arbetsprocesser]

•

Forskningsprojektet Kompetenta familjer med Örebro Universitet

•

Utvecklingsarbetet med Vägledande samspel (ICDP)

•

Hälsofrämjande skolutveckling

•

Degerforsmodellen

•

Årligt feriearbete för ungdomar med utgångspunkt från artikel 12

•

Rymden – stödgruppsverksamheter för barn/unga

•

Ung medborgardialog – pilotkommun med Sveriges ungdomsråd

•

Ungdomspanel som granskar kommunerna

•

Förebyggande arbete inom alkohol - Stoppa langningen med lokaltidningar och
Möckelngymnasiet, Drogfri skolavslutning, 7-1 gymnasiet

6.

”Att politiker och
unga kan mötas
och att man
kanske inte riktigt
gör så som
ungdomarna vill,
men kanske heller
inte riktigt som
politikerna vill.
Men att man kan
gå halva vägen
var ”

[Dialog och erfarenhetsöverföring]
Folkhälsonämnden för en politisk dialog inom nämnden samt utanför i olika nätverk:
•

Folkhälsonämndens utskott med Örebro läns landsting

•

Tvärsektoriellt nätverk för förtroendevalda respektive tjänstemän, Karlskoga och
Degefors kommuner

•

Årlig folkhälsokonferens och ungdomsforum fungerar som dialog- och
informationsforum

•

Förtroendevalda och ungdomar träffas månadsvis och diskuterar aktuella frågor
på ”fikamöten”

•

Dialog och inflytande är ett prioriterat uppdrag som även görs inom
partnerskapet för barnkonventionens genomförande i praktiken

Sofie

[Uppföljning och utvärdering]
”Det är som att vi
bara ska få känna oss
delaktiga, men att det
bara är på låtsas”
Andreas

7.

•

Mål i styrmodeller, folkhälsopolitiska planer samt folkhälsopolitiska bokslut

•

Kollegial granskning

•

Nöjt Barn Index

•

Liv och hälsa ung/hälsa på lika villkor

•

Nationella samarbeten för att hitta jämförelsemått inom barnrättsområdet
samt utveckla ett verktyg för barnkonsekvensanalyser

•

Uppföljning och utvärdering är ett prioriterat uppdrag som även görs inom
partnerskapet för barnkonventionens genomförande i praktiken

