
Ärende nr 14 

Svar på Landstingets remisser 
gällande 

Handlingsplan för barns och ungas 
uppväxtvillkor samt användandet av 
digitala verktyg 

1



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-27 

Justeran e 

Au§ 378 Dnr 2014/414 092 

Svar på regionalledningsgrupp för folkhälsas remisser gällande 
handlingsplan för barns och ungas uppväxtvillkor samt användandet av 
digitala verktyg 

Ledningsgruppen för regional folkhälsa har sänt ut handlingsplaner för barns 
och ungas uppväxtvillkor samt användandet av digitala verktyg. Remisserna 
har behandlats i socialnämnden och bam- och utbildningsnämnden och förts 
samman i ett svar av tf. kanslichef/folkhälsosamordnare. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden§ 222,2014-09-23 
Bam- och utbildningsnämnden§ 93, 2014-09-24 
Sammanställning av svar på remissvar från bam- och utbildningsnämnden 
och socialnämnden, 2014-10-23 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta sammanställning av svar från bam- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden som sitt eget yttrande samt översända det tillledningsgruppen 
för regional folkhälsa. 

Exp: 
Regionalledningsgrupp för folkhälsa 

2014-10-29 

27 
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Bilaga Ks Au § 378 2014-10-27 

r.ITingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Jörgen Wljk 
0477 44114 

jorgen.wijk@tingsryd.se 

2014-10-22 

Till Kommunstyrelsen 

Förslag till yttrande från Tingsryds kommun över handlingsplaner gäl
lande barns och ungas uppväxtvillkor samt användning av digita la verk
tyg 

Den regionala ledningsgruppen för folkhälsa i Kronobergs län har sänt ut två handlings
planer på remiss; handlingsplaner gällande barns och ungas uppväxtvillkor samt an
vändning av digitala verktyg. Dessa är framtagna ur den antagna, länsgemensamma 
folkhälsopolicyn. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun bad om yttrande fi·ån social
nämnden och barn- och utbildningsnämnden. 

Socialnämndens yttrande över handlingspla n gällande barns och ungas uppväxt
villkor 

Socialnämnden anser att handlingsplanen är ett bra dokument som kan vara till hjälp 
både i det lokala och regionala arbetet för fo lkhälsa för utsatta grupper. Ansvar för åt
gärder är tydligt angivna och förslagen till insatser hänger väl ihop mellan det lokala 
och regional planet. De framtagna indikatorerna är konkreta och mätbara och kommer 
att tillsalrunans ge ett bra tmderlag för åtgärder och planering. Handlingsplanen stämmer 
även väl överens med kommunens övergripande visioner och mål om attraktiv kommun 
med hållbar utveckling. Det gör att förslag tilllokala åtgärder relativt enkelt kan lyftas 
in i konuntmens egna styrdokument 

Positivt är också art befintliga nätverk ska kartläggas och kopplas samman. Detta ser 
socialnänmdens om en mycket viktigt punkt då det ofta finns en upplevelse lokalt av att 
det är för många samverkansgrupper/nätverk vilket leder till otydlighet och rörighet. Det 
kan vara svårt i den mindre kommunen att hitta representanter till olika nätverk och 
srunverkansgrupper då va1:je ru1ställd har vida arbetsonuåden att täcka upp. Det är bättre 
att ha tidsbegränsade arbetsgrupper för en särskild fråga. 

Det finns en rjsk med att göra för många mätningar. Hm ska mätningama göras och 
vem ansvarar? Redan j dag mäter verksamhetema en mängd fakta, både lokalt och nat
ionellt och svarar på många enkäter. Det är bra om indjkatorerna kan ansluta till sådant 
socialnämnden redan mäter idag. 

Det är också viktigt att det skapas tydliga vägat föt vem som ansvarar för uppföljning 
och hm fakta och information sprids så att framtaget material används som underlag i 
beslutsprocessen. 

Socialnämndens ytt rande över handlingsplan med inril{tning Jlå digitala verktyg 
2015-2018 

t7~~ ·~~rrv 
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Tingsryds l<ommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksaclres s 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
l<ommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 3



2014-10-29 2(2) 

Socialnämnden anser att handlingsplanen på ett bra sätt förtydligar området "digitala 
verktyg" och vad som är problematisk användning och hm man kan arbeta förebyg
gande från srnåbam till ungdom/vuxen. Socialnämnden yttrar även att en komplettering 
med handlingsplan för området spel om pengar redan idag efterfrågas, då det råder stor 
oklarbet vern som hal' ansvar för att hjälpa ungdomar/vuxna med spelberoende. 

Barn- och u tbildningsnämndens yttrande övcJ' handlingsplan gällande barns och 
ungas uppväxtv iJUwr samt användning av digitala verlrtyg 

Bam- och utbildningsnämnden yttrar att förslagen presenterar väldigt stora och övergri
pande förändringar som skulle ge positiv effekt för alla barn och tmga i länet och främst 
för den som har särskilda svårigheter. Positiva insatser i unga år kan påverka hela livssi
tuationen för dessa personer ocb även ge samhällsekonomiska vinster i etllängre tids
pet·spektiv. 

Barn och utb.ild11ingsnämnden ser mycket positivt på de fdreslagna åtgärderna i de båda 
handlingsplanerna och att de ligger väl i tiden. Nämnden saknar dock ulfortnation om 
hur förslagen ska realiseras och finansieras samt hur en prioritering mellan förslagen ska 
göras. 

Yttrande från tf . kanslichef/foll<hälsosamordnare Jörgen W ijlc: 

Barn- och utbildningsnämndens frågor om prioritering~ finansiering och realisering av 
åtgärclet besvaras bäst genom att citera bakgnmdstexten i remissen gällande l1andlings
plan för barns och lUl.gas uppväx.tvillkor: "Handlingsplanen utgår från visionen för mål
område 3 och fokuserar på områden där samverkan mellan aktörerna redru.1 firu1s eller 
skulle förstärkas och utvecklas. Handlingsplanen utgör även ett kunskapslmclerlag med 
förslag till möjliga åtgärder vilka kan ligga till grund för framtagandet av lokala hand
lingsplaner." 

Ansvaret för hur ooh i vilken mån implementering sker lokalt är j Tingsryds kommuns 
fall ett ansvar i första hand för respektive nämnd. Handlingsplanerna är inte tvingande, 
men det är tydliggjOJi vilka åtgärder som anses viktiga för målgruppema och vem som 
har ansvar dessa. 

Förslag till beslut: 

Konummstyrelsen beslutar 

att översända ovanstående synpunkter till ledningsgruppen för regional folkJ1älsa som 
Tingsryds kommuns svru.· på handlingsplaner gällande barns och ungas uppväxtvnlkor 
samt användning av digitala verktyg. 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hem sida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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:lol lfj '-111( o1L 
TINGSRYDS KOMMUN S~ANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnä:mnden 2014-09-23 13 

SN § 222 2014/286 SN 092 

Remiss, Länsgemensamma handlingsplaner i folldtälsoarbetet för 
Kronobergs län 

Den regionala ledningsgruppen för folkhälsa i Kronobergs länhar sänt 
ut på remiss till konrrnunstyrelsen för$lag tilllänsgemensam 
handlingsplan "Barns och ungas uppväxtvillkor 2015- 2018", samt 
"Förslag till länsgemensam handUngsplan med inriktning på 
användning av digitala verktyg 2015-2018 i Kronobergs län". 
Kommunstyrelsen har översänt ärendet till socialnämnden för yttt·ande 
senast 2014-09-29. 

Föreligger tjänsteskrivelse från IPO chefRagubild Olsson med förslag 
till ytb:andet över länsgemensamma handlingsplaner för Kronobergs 
län. 

Socialnämnden beslutar 

Att tjänsteshivelse lämnas till kommunstyrelsen som yttrande över 
länsgemensamma handlingsplaner for Kronobergs län. 

Exp: 
Kommunstyrelsen 
Socialchef 
IDO chef 

l 
Utdrags~estyrlcande 

Jy_ ,.,_n, 'lrr 
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Socialförvaltningen 

Avd chef IFO Ragnhild Olsson 
0477-44316 

ragnhild.olsson@tingsryd.se 

2014-09-15 

Tjänsteskrivelse 

Yttmnde över remiss angående länsgemensamma handlingsplaner 
l folkhälsoarbetet 

Diarienr: 2014/414 092 

Bakgrund 
Den regionala ledningsgruppen för folkhälsa i Kronobergs län har sänt ut på remiss till 
kommunstyrelsen förslag tilllänsgemensam handlingsplan "Barns och ungas uppväxt-
villkor 2015- 2018", samt . 
"Förslag tilllänsgemensam handlingsplan med inriktning på användning av digitala 
verktyg 2015-2018 i Kronobergs län". 
Kommunstyrelsen har översänt ärendet till socialnämnden för yttrande senast 
2014-09-29. 

Handlingsplan Barn- och ungas uppväxtvillkor 2015-2018 
Synpunkter 
Sammantaget är förslaget till handlingsplan B am och ungas uppväxtvillkor ett bra do
kument som kan vara till hjälp både i det lokala och regionala m·bet~t för folkhälsoarbe
tet för utsatta grupper. Förslaget innehåller både länsgemensamma insatser och förslag 
tilllokala insatser som hänger väl ihop .. För att följa utvecldingen av bams uppväxtvill
kor och hälsa har man tagit fram en rad indikatorer som ska mätas och följas upp regel
btmdet. 
Indikatorema är konkreta och mätbara och tillsammans kommer de att kunna ge ett bra 
underlag för planering och åtgärder. 
Handlingsplanen stämmer väl överens med kommunens övergripande visioner och mål 
om attraktiv kornn1un med hållbar utveclding. Förslag tilllokala åtgärder kan relativt 
enkelt lyftas in i kommunens egna styrdokument · 
Aktivitetema är överskådliga och ansvar tydligt angivet. 

Risker 
I åtgärdsplan under området strukturer och rutiner för hur samverkan ska utvecldas, 
beskrivs hur man ska samla och effektivisera användningen av resurser och att befint
liga nätverk o samverkansgrupper ska kartläggas och kopplas samman. Detta är en 
mycket viktig punkt då det ute i lokala verksamheter ofta finns en upplevelse av otyd
lighet, rörighet och för många samverkansgrupper/nätverk 

Det finns en risk med för mycket mätn!ngar. Hur ska mätningar göras och vem ansvarar, 
redan idag mäter verksamheterna en mängd fakta, både lokalt och nationellt och svarar 
på många enkäter. Det är bra om indikatorer kan anslutas till sådant vi redan mäter idag. 

1 (2) 

pos(adress V besöksadress telefon 
Bchc 99 S. Stor~atan 92 0477 441 00 (vx) 

fax 
0477194 02 

e-post/hemsida 
socialtjansten@tingsryd.se 
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2014-09-15 2(2) 

Det är viktigt att det skapas tydliga vägar vem som ansvarar för uppföljning och hur. 
fakta och information sprids så att fi:amtaget material används som underlag i besluts
processen. I mindre kommtmer är det svårt att hitta representanter till olika nät
verk/samverkansgrupper därför att man har så vida arbetsområden. Bättre då med ar
betsgiupper för en särskild fråga och sedan upphör den arbetsgruppen när uppdraget är 
slutfört. 

Handlingsplan med i.mr.iktning på användning av digitala verktyg 2015-2018 
Syfte 
Handlingsplanen ska bidra till att barn, unga och deras föräldrar ska få ett medvetet för
hållningssätt till digitala verktyg och dess användning. Längre fram kan handlingspla
nen kompletteras med området spel om pengar. 

Synplmkter 
Handlingsplanen förtydligar på ett bra sätt området digitala verktyg och vad som är pro
blematisk användning och hur man kan arbeta förebyggande från småbarn till ung
dom/vuxen. 
En komplettering med handlingsplan för området spel om pengar efterfrågas redan idag, 
då det råder stor oklarhet vem som har ansvax för att hjälpa ungdomar/vuxna med spel
beroende. 

Förslag till beslut 

Att ovanstående tjänsteshivelse lämnas till kommunstyrelsen som yttrande över läns-
gemensamma handlingsplaner för Kronobergs län. · 

Ragnhild Olsson 
Avd chefindivid-och familjeomsorg 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(18) 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-24 

Justerande 

rl~ 

BUN § 93 Dm 2014/110 600 

Länsgemensamt folkhälsoarbete Kronobergslän 

SkolchefYngve Rehnström har .tillsammans med Katrin Karlsson som är 
chef för Elevhälsan studerat förslagen rörande länsgemensamma 
handlingsplaner för Kronobergs län. 

Föreligger förslag till svar på remiss om: Förslag till handlingsplan för barns 
och ungas uppväxtvillkor 2015-18 samt förslag tilllänsgemensam 
handlingsplan med inriktning på användning av digitala verktyg 2015-18 i 
Kronobergs län, bilaga 3. 

MBL-information har ägt rum den 18 september 2014. 

Barn- och utbildningsnämnden vill att skolchef Yngve Rehnström 
kompletterar remissvaret med följ ande tillägg; hur ska prioriteringen 
ske mellan de olika föreslagna åtgärderna samt vem skall ta ansvar för 
den prioriteringen? 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna förslag till remissvar med tillägget; hur ska prioriteringen 
ske mellan de olika föreslagna åtgärderna samt vem skall ta ansvar för 
den prioriteringen? samt 

att skicka remissvaret till kommunstyrelsen. 

Exp:. 
Kommunstyrelsen 

lalJJ. rtillagsbasty>kande 

.. ·; ~0\L1-l0·- 03 Et:: 
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Tingsryd§ 
1Lo:mmw"'1mll ~ -~-: ;!:_u.m.ill. 

Barn- och utbildnings
förvaltningen 

Yngve Rehnström 
0477 444 Oi 

barn. utbild ning@tingsryd .se 

l 

2CHl,it' 6CC j \l-· . ,. 

bilaga 3 BUN § 93 2014-09-24 

2014-09-10 

Till Kommunstyrelsen 

L__ 'Yttrande angående förslag till Handlingsplan för barns och ungas 
uppväxtvillkor 2015=18 samt förslag tilllänsgemensam hand
lingsplan med inriktning på användning av digitala verktyg 201-5-

( 18 i Kronobergs län 

. ( 

Chefen för elevhälsan har, tillsammans med skolchefen, studerat förslagen och 
· föreslår följande yttrande: 

Förslagen presenterar flera väldigt bra, stora och övergripande förändringar som skulle 
ge positiv effekt för alla barn och unga i länet och främst för dem som har särskilda svå
righeter. 

Positiva insatser i unga år kan påverka hela livssituationen för dessa personer och även 
ge samhällsekonomiska vinster i ett längre tidsperspektiv. 

Vi ser mycket positivt på de föreslagna åtgärderna i båda handlingsplanerna och att de 
ligger väl i tiden . 

Det vi saknar i förslagen är hur de skall realiseras samt hur fmansieringen skall ske. Det 
är stora förändringar som förslås som också kommer att kräva stora resurser. Hur skall 
detta :fmansieras? 

Förslag till beslut: 

Att godkänna ovanstående förslag till yttrande och skicka detta till kommunstyrelsen. 

Tingsryds kom~~-:t11E 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 444 09 

e~ post/hemsida 
barn.utbildnin,g@tingsryd.se 
www.tingsryd.se · 
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UinsgemenGamt folkhälaoarbete 
Klonobctg; liln 

Regionalledningsgrupp folkhälsa 
Eva Pettersson Lindberg 

Kommunstyrelsen, Alvesta kommun 
Kommunstyrelsen, Lessebo kommun 
Kommunstyrelsen, Ljungby kommun 
Kommunstyrelsen, Markaryds kommun 
Kommunstyrelsen, Tingsryds kommun 
Kommunstyrelsen, Växjö kommun 
Kommunstyrelsen, Uppvidinge kommun 
Kommunstyrelsen1 Älmhults kommun 
Landstingsstyre Isen, Landstinget Kronoberg 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
Regionstyrelsen, Regionforbundet södra Småland 

;t.otYj'flY o9L 

4vt j[ :L9Kj2oJ 'i 

2014-08-19 

Remiss länsgemensamma handlingsplaner för Kronobergs län 

Sedan 2012 har vi i Kronoberg en länsgemensam folkhälsopolicy som anger riktningen fåt 
folkhälsoarbetet i länet. Ett unikt samarbete där samtliga kommuner, landstinget, 
regionförbundet och länsstyrelsen kommit samman med visionen En god hälsa for alla! Föt 
hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län. 

Fokus for de kommande åren kommer att vara barns och ungas uppväxtvillkor och ANDTS
området (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel). Till detta har förslag på 
länsgemensamma handlingsplaner nu fotmulerats i samverkan mellan samtliga aktörer. I 
bifogade förslag till handlingsplaner anges både länsgemensamma insatser och förslag till 
lokala ins&tser. Ledningsgruppen önskat nu få synpunkter på förslagen illl1an de slutligt kan 
faststä Ilas. 

Eventuella synpunkter skickas till senast den 17 oktober 2014 till folkhälsoutvecklare 
HannaLunding via e-post hanna. lunding@ltkronoberg.se eller till Folkhälsoenheten 
Landstinget Kronoberg, Box 1223, 351 12 Växjö. 

Martin Myrskog 

Ordförande 
Regionalledningsgrupp folkhälsa 
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I.Aiugemensamt foJidll.ilcOClrbot.c: 
Kronoberga tlln 

Regional ledningsgrupp folkhälsa 
Eva Pettersson Lindberg 

Regional ledningsgrupp folkhälsa 
Christina Nyquist, Lessebo kommun 
Eva Pettersson Lindberg, Landstinget Kronoberg 
Kristuna Kosunen Eriksson, Alvesta kommun 
Laila Jeppsson, Tingsryds kommun 
Lennart Johansson, Länsstyrelsen i Kronobergs län 
Martin Myrsko g, Landstinget Kronoberg, ordf 
Ove Dahl, Växjö kommun 
Peter Hogla, Regionförbtmdet södra Småland 
P-0 Ekelund, Uppvidinge kommun 
Roland Eiman, Ljungby konunun 
Svante Melander, Markaryds konunun 
Tomas Rikse, Älmhults kommun 

Regional arbetsgrupp folkhälsa 
Anders Olsson, Alvesta kommun 
Anette Andersson, Älmhults kommun 
Annika Persson, Uppvidinge kommun 
Anna Ståhl, Länsstyrelsen i Kronobergs län 
Camilla Thure, Lessebo kommun 
Eva Pettersson Lindberg, Landstinget Kronoberg 
Hanna Lunding, Landstinget Kronoberg 
Jennie Ronefors, Ljungby komrmm 
Jörgen Blommendahl Gustavsson, Växjö kommun 
Jörgen Wijk, Tingstyds konunun 
Marita Eriksson, Regionförbundet södra Småland 
OJa Eknor, Markatyds kommun 

2014-08-19 
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2014-06-25 

Uinsaemensamt folkhälsoarbete 
K1onobe1gs llin 

Förslag till handlingsplan - Barns och ungas uppväxtvillkor 
2015 p 2018 

Introduktion 
År 2012 antogs en länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län med visionen En god hälsa för 
alfa l För hållbar utveckling och tillväxt i f( ronabergs lön. l policyn prioriterades två av 

folkhälsopolitikens 111nålornråden; målområde 3, barns och ungas uppväxtvillkor och målområde 

11, ANDTS. 

En jämlik hälsa är ett övergripande mål för folkhälsoarbetet i länet liksom på nationell nivå.1 Detta 

innebär att det utöver generella insatser för att stärka folkhälsan behövs särskilda insatser till såt·bara 

och utsatta grupper. Tidiga och förebyggande insatser, särskilt under barndon1en, är en långsiktig 

social investering som generar samhällsekonomiska vinster på sikt. Att satsa på barn och unga är 

därför viktigt för en hållbar utveckling. 

Framtagande av handlingsplan 
För att konkretisera och förverkliga intentionerna i folkhälsopolicyn gä llande målområde 3 gavs 

regional arbetsgrupp fo lkhä lsa uppdraget att ta fram en länsgemensam handlingsplan av den 

regionala ledningsgruppen. En skrivargrupp bestående av representanter från kommun, landsting 

och länsstyrelse fick ett särskilt ansvar för sl<rivandeprocessen. Under arbetsprocessen har nationella 

underlag granskats. Gruppen har även tagit del av Malmökommissionen och Östgötakommissionens 

arbete och resultat. Utvalda professionella i länet har intervjuats och lämnat synpunkter. Länets 

elevråd har varit delaktiga genom att dela med sig av barns och ungas åsil<ter.2 

Uppföljning och revidering 
Regional arbetsgrupp folkhälsa ansvarar för en årlig uppföljning av hand lingsplanen med 

återrapportering till regional ledningsgrupp folkhälsa. Handlingsplanen revideras en gång per 

mandatperiod samt i samband med eventuella förändringar i den länsgemensamma folkhälsopolicyn. 

ll<ronobergs län följs sedan 2003, vart tredje år, barns och ungdomars egen upplevelse av hälsa och 

levnadsvanor genom enkäten Barns- och ungdomars hälsa och levnadsvanor.3 För att komplettera 

denna rekommenderas att följande indikatorer för barns uppväxtvillkor och hälsa följs regelbundet. 

• läs/skrivkunnighet i åk3 
• skolfrånvaro 
• Behörighet till gymnasiet 
• Genomförd gymnasieskola efter 4 år 
• Simkunnighet vid 9 års ålder 
o Antalet barn 4 år med fetma eller övervikt 

1 Regeringskansliet (2002) 
2 Landstinget Kronoberg (2014) 
3 Landstinget Kronoberg (2014) 

• Tandhälsa 
o Utbildning och medellivslängd 
o Ohälsotal16-64 år 
• Ungdomsarbetslöshet 
• Barn i ekonomiskt utsatta hushåll 
• Antalet barn (8 mån) som utsätts för passiv rökning 

1 
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2014-06-25 

Lönsgettltmsaml folkbMsoartete 
Kronobergs län 

Fokus för handlingsplan 
Handlingsplanen utgår från visionen för målområde 3 och fokuserar på områden där samverkan 

mellan aktörerna4 redan finns eller skulle kunna förstärkas och utvecklas. Handlingsplanen utgör 

även ett kunskapsunderlag med förslag till möjliga åtgärder vilka kan ligga till grund för framtagandet 

av loka la handllngsplaner. Handlingsplanen kompletteras med en separat plan för området 

användning av digitala verktyg (2015-2018). En länsgemensam handlingsplan finns även för alkohol, 

narkotika, doping och tobak (2013-2016). 

Visionen 
l Kronoberg satsar vi på barn från födseln och ger varje barn möjlighet att utvecldas optimalt efter 

sina egna förutsättningar. Alla barn och unga: 

o är delaktiga i frågor som berör dem, 

• har tillgång til l trygga vuxna och en försl~ola av god kvalitet, 

• har en trygg skolgång, går ut grundskolan med godkända betyg och 
har möjlighet att fullfölja en gymnasieL1tbildning, 

• har möjlighet till fortsatta studiel', arbete eller annan meningsfull 
sysselsättning efter avslutad skolgång, 

• hartillgång till en positiv fritid och goda miljöer, 

• har möjlighet till ku lturupplevelser och eget skapande, 

" har tillgång till en god och lättillgänglig vård, 

o som riskerar ohälsa eller befinner sig i riskmiljöer uppmärksammas 
i ett tidigt skede och får den hjälp och det stöd som behövs. 

Viktiga förutsättningar fö1· att nå visionen: 

• Långsiktig planering med ett barn- och genusperspektiv. 

• Insatser ska ske tidigt i livet och tidigt i ett förlopp. 

• Skillnader i socioekonomisk bakgrund ska kompenseras. 
e Arbete ska ske utifrån forskning och aktuellt kunskapsläge. 

o Det ska finnas fungerande strukturer och rutiner för samverkan på alla nivåer. 

e Hälsoläget ska följas och analyseras. 

'~ Alvesta kommun, Lessebo kommun, Ljungby kommun, Markaryds kommun, Tingsryds kommun, Uppvidinge 
kommun, Växjö kommun, Älmhult kommun, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Regionförbundet södra Småland, 
Landstinget Kronoberg. 
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Länsgemensam åtgärdsplan med förslag till lokala åtgärder 
Åtgä rdsplanen syfta r till ett länsgemensamt utvecklingsarbete. Då det länsgemensamma arbetet 

behöver kompletteras med arbete på loka l nivå finns även förslag till sådana åtgärderformulerade. 
Planen utgår från barnkonventionen vilket redovisas under respektive område. l pratbubblorna 

synliggörs också röster från elever runt om i länet. 

strukturer och rutiner för samverkan sl<a utvecklas 

Barnets bästa ska vara vägledande och sättas i främsta rummet vid allt beslutsfattande och vid alla åtgärder 
som rör barn (artlkel3). Barnets rätt till utveckling kräver att vi ser till hela barnet och dess livssituation. En 
helhetssyn kräver samarbete över organisations-, förvaltnings- och verksamhetsgränser (artikel G). 

Dialog och samordning mel lan aktörer på alla nivåer bör utvecklas och förbättras. Samverkan ska alltid 

sätta barnets behov i centrum. l flera kommuner har samverkansteam redan startats.5 Samlokalisation, 

att sam la kompetens under ett tak, underlättar samverkan och förenklar för barn och fami ljer att 

komma i kontakt med olika aktörer.6 Detta är särskilt viktigt för barn och fami ljer med särski lda behov. 

Länsgem ensamma åtgärder Ansvar Samverkans Uppföljning 
parter 

För att samla och effektivisera användningen av Regional Alla berörda Genomförd 

resurser ska befintl iga länsgemensamma nätverk och ledningsgrupp myndigheter kartläggning. 

samverkansgrupper, inom området barn och unga, folkhälsa och ideburna Uppföljning av 

kart läggas och kopplas samman.7 organisationer länsgemensam 
strukt ur 

Skapa en länsgemensam plattform på webben för Regional Alla berörda Utvecklad webb-

arbetet inom området barn och unga. Plattformen ska ledningsgrupp myndigheter plattform 

fungera som ett forum och stöd för folkhälsa och ideburna 

förbättringsarbete, metodutveckling och utbildning. organisationer 

Information om länsgemensamma projekt och 
samverkansavtal ska finnas på hemsidan. 

Förstag på lokala åt gärder 

a Samla kompetens runt barn och familjer, skapa naturliga kontakttillfällen, öka 

tillgängligheten till expertis och avdramat isera kontakt med socia ltjänsten genom 
exempelvis familjecentraler.8 

o Samverkan mellan olika förvaltningar och landsting/kommun kan utvecklas genom l ol~ala 

samverkansgrupper/team i alla kommuner. Ett tydligt uppdrag och mandat för arbetet, täta 

och regelbundna möten är identifierade framgångsfaktorer för att utveckla 

teamsamverkan.9 

5 Två exempel är Samverkansteam i Markaryds kommun; Barnens bästa i Braås i Växjö kommun. 
6 Regeringskansliet (2013b); Socialstyrelsen (2008); Västra Götalands Regionen (2009) 
7 Exempel på befintliga nätverk är Det goda föräldraskapet, SUF-nätverk, SALUT, tvärgrupp barn, nätverket för 
ensamkommande barn etc. 
8 Regeringskansliet (2013b); Socialstyrelsen (2008); Västra götalandsregionen (2009) 
9 Markaryds kommun (2012); Landstinget Kronoberg (2013) 
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l<ompetens, l~unskap och m etoder sl<a förstärl<as och utvecklas 

Alla som arbetar med och för barn har ett ansvar att prioritera och förverkliga barnets rättigheter i sin 
verksamhet (artlke14). Barnets rättigheter ska kunna omsättas praktiskt, vilket kräver kunskap och 
kompetens (artikel42). 

Tidig upptäckt och effektiva insatser kräver kunskap, kompetens och til lgång till utvärderade och 

verksamma metoder. Att stödja kunskaps- och metodutveckling samt samordna utbildningsinsatser i 

länet är en viktig uppgift för det länsgemensamma arbetet. 

Länsgem ensamma åtgärder Ansvar Samverkans 

parter 

Samordna länsövergripande utbildn ingar via Kommun 

nätverket SALUT. landsting 
länsstyrelse 
RFSS 

Ta fram en årlig plan för länsgemensam Kommun 

kompetensutveckling via nätverket SALUT. Områden landsting 

som bör inkluderas är barns behov/utveckling, l änsstyrelse 

psykisk hälsa/ohä lsa, konsekvenser av våld och RFSS 

missbruk. Även etnicitet, migration och kulturella 

aspekter är viktiga områden. 

Barns delal<tighet i frågor som berör dem ska öka 

Barnkonventionen slår fast att barn har rätt att vara delaktiga i al la frågor som rör dem 
(arlikel12). Delaktigheten ska vara anpassad til l barnen och utgå f rån alla barns lika 
värde och rätt att inte diskrimineras lartikel2l. 

Uppföljning 

Årlig 
redovisning från 
nätverket 

Framtagen plan 

Antal 
utbildningar/ 
deltagare/ 
spridning över 
länet 

Det ör vikUgt 

att vuxna alltid 

lyssnor på oss. 

För att säkra barns delaktig bör strukt urer och rutiner skapas som underlättar 
barnrättsbaserade beslutsprocesser på olika nivåer. Barn och unga ska ges möjl ighet till 

inflytande över sin egen närmiljö. Barns och ungas beroendeställning gentemot vuxna 

kräver att varje organisation medvetet arbetar för att inhämta och företräda deras åsikter. 

Alltid to olla somtal 

på allvor och lyssno 

ndr barnet berättar 
något 

Förslag på lokala åtgärder 

e Ta fram tydliga planer och strategier för barns delaktighet inom organisationen för att stärka 

barns rätt til l delaktighet i frågor/beslut som berör dem på olika nivåer. 
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Alla bar n och unga ska ha tillgång t ill trygga vuxna 

Föräldrar har ansvar för sitt barn. De ska utgå från barnets bästa och 
fortlöpande utveckling för at t ge barnet lämplig guidning i föNerkligandet av 
sina rättigheter (artikel s). Båda föräldrarna har ett gemensamt ansvar för 
barnet, vilket inkluderar ansvaret för barnets utveckling och uppfostran samt 
en god levnadsstandard och social trygghet (artlkel 18,26 och 27). 

2014-06-25 

Vuxna sam vågor säga t/Il 

när det händer något. 

Bro p6 att lyssna, 

Lugn, snäll ocll 

hjölpsom. Lagom 

s träng och snäll. 

Trygghet är ett grundläggande behov och trygga vuxna ska finnas i alla verksamheter där barn och 

unga befinner sig. Behovet framgår tydligt av den enkät som genomfördes bland länets elevråd.10 

Allra störst betydelse har förä ldrarna/vårdnadshavarna för barnets hä lsa och utveckling. Den 

nationella strategin för generellt föräldrastöd syftar till att alla föräldrar ska erbjudas samma 
möjligheter t ill stöd och hjälp. Den bärande tanken är att bygga vidare på befintliga strukturer, 

främja samverkan och skapa förutsättningar för föräldrar att mötas.11 

Länsgemensamma åtgärder 

Det goda föräldraskapet är en länsgemensam 

nätverksplattform som börförva ltas och utvecklas. En 

översyn bör göras av organisation, struktur och 

resursbehov. 

Utveckla det länsgemensamma arbetet med generellt 

förä ldrastöd 0-18 år. l detta ska det ingå att skapa 

strategier/metoder för att öka föräldrars delaktighet i 
förskolan, skolan samt att stärka föräldrarollen. 

Utveckla strategier för föråldrastöd riktat till förä ldrar med 

särskilda behov. Exempelvis barn eller föräldrar med 

funktionsnedsättning, kognitiva svårigheter inklusive 

intellektuell funktionsnedsättning, unga föräldrar, 

föräldrar med psykosocial problematik eller med annat 

språk än svensl<a.12 

Förslag till lol<ala åtgärder 

Ansvar 

Regional 
lednings
grupp 
folkhälsa 

Regional 
lednings
grupp 
folkhälsa 

Regional 
lednings
grupp 
folkhälsa 

Samverkans Uppföljning 

parter 

Genomförd 
översyn 

Ideburna Uppföljning av 
organisationer arbetet med 

föräldrastöd 

Ideburna Uppföljning av 
organisationer riktat 

föråldrastöd 

o Ta fram strategier för mottagande av nyanlända familjer med uppehållstillstånd. Faktorer 

att ta hänsyn till är bland annat språkutveckling, skolgång, förä ldraskap samt hur personer 
med kulturkompetens, exempelvis samhälls- och hälsokommunikatörer (SHI<), kan 

användas som brobyggare i a rbetet.13 

o Skapa mötesplatser med fokus språk och föräldraskap för hemmavarande föräldrar med 

barn i förskoleåldern. 

10 Landstinget Kronoberg (2014) 
11 Folkhälsomyndigheten (2014) 
12 Föreningen Sveriges habiliteringschefer (2010); Sveriges kommuner och landsting (2014a); Bruno, L (2012). 
13 Exempelvis Linköpings kommun och Landningsbanan Växjö kommun 
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Alla barn sl<a ha t illgång ti ll en förskola av god kvalitet 

Barnets bästa ska vara vägledande och sättas i främsta rummet vid allt beslutsfattande och 
vid alla åtgärder som rör barn (artikel3). Barn har rätt ti ll utbi ldning i en förskola och skola 
(artikel 28 och 29) som möjliggör barnets utveckling och lärande (artikel 6). 

De tidiga åren är av stor betydelse för barns utveckling och framtida hälsa. Detta gör 
förskolan till en viktig arena för barns och ungas hälsa. 14 Genom att ge stöd i den mentala 
och språkliga utvecklingen ökar barnets möjlighet ti ll en god utveckling.15 Eftersom 
socioekonomisl<a bakgrund har stor betydelse för läsförmågan är det viktigt att arbeta 
med läsutveclding, läsförståelse och hemspråk utifrån ett jämlikhetsperspektiv?6 

Förskolans verksamhet, gruppsammansättning och gruppstorlek ska utgå från barnets bästa. Utöver 

det pedagogiska innehållet ska barnets behov av närhet och trygghet tillgodoses.17 Detta gäller för alla 
barn men inte minst för barn under tre år. Barnets och inte i första hand föräldrarnas behov ska avgöra 
möjlighet till förskoleplats. Barn som behöver stimu lans och stöd i sin utveckling ska oberoende av 
ålder erbjudas plats, om inte detta kan tillgodoses på annat sätt.18 Färskoleplats bör då erbjudas även 
om barnet inte har symptom eller utvecklingsförsen inga r, En förskola av god kvalitet kräver 
närvarande, trygga vuxna och en god arbetsmiljö. 

Förslag t i ll lol<a la åtgärder 

• Se överförskolans kvalitet. Detta hand lar bland annat om gruppstorlek och personalen 
möjlighet t il l kompetensutveckling. 

o Utveckla metoder för arbetet med barn som behöver extra stöd i sin språkutveckling 
och/eller mentala utveckling {anknytning/mentalisering).19 l detta arbete är bland annat 
specialpedagogiskt stöd och handledning till pedagoger viktigt. 

o Ge barn med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla både det svenska språket 
och sitt modersmål.20 

o Förstärka och utveckla samverkan mellan förskola, barnhälsovård och socialtjänst omkring 
barn som far illa, riskerar ohälsa eller är i behov av extra stöd för sin utveckling. 

o Förstärka elevhälsans uppdrag mot förskolan. 

14 Marmot M. (2008) 
15 Hagström B. (2010) 
16 

skolverket (2011) 
17 Broberg, Hagström (2012) 
18 

skolverket (2010) 
19 Hagström B. (2010) 
20 

skolverket (2013} 
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o Viktigtott ha många 

vuxna i närheten. 

Öl<a förutsättningarna för att alla barn och unga sl<a ha en t rygg skolgång, gå ut 

grundsl<Oian med godl<ända betyg och ha möjlighet att fullfölja en gymnasieutbildning 

Läxhjälp. Rastvakter 

Bro, kunniga och snälla 

lärare. Viktigt att ha en 

skolsköterska, helst 

varje dog. 

Barn har rätt ti ll utbildning i en förskola och skola (artikel 28 och 29) som möjliggör barnets 
utveckling och lärande (artikel G). Barn har rätt att känna sig respekterade och trygga i 
skolan, skolans regler ska respektera barnets rättigheter och alla former av mobbning 
och trakasserier ska förebyggas och hanteras skyndsamt (artikel2, 19 och 29). 

Barn och unga som inte når skolans mål är en högriskgrupp för framtida psykosociala problem. 

Detta gör skolan till en viktig arena för barn och ungas hälsa. En inkluderande skola innebär att 

alla barn ges möj ligheten att nå sina mål. Siwlan är en skyddande faktor och ska ha en 

kompensatorisk roll. Detta innebär att elevers socioekonomiska bakgrund och resurser i hemmet 

inte ska tillåtas vara avgörande för elevens resultat i skolan. 21 

En skola av god kvalitet kräver goda pedagoger, närvarande trygga vuxna och en god arbetsmiljö. 
Pedagogiken och lärarens roll betonades av eleverna i elevrådsenkäten. l enkäten angavs även 

elevhä lsan som en viktig resurs i skolan och arbetsro, lugn och ro skattades högt.22 

Förslag till lol<ala åtgärder 

o Fort sätta att utveckla arbetet med närvarosystem i skolan. Genom en systematisk 

närvaroruti n, åtgärdstrappa och datoriserad närvarokontroll kan möjligheten till tidig 

upptäckt och intervention öka .23 

o Förstärka arbetet med tidig och kontinuerlig uppföljning av stud ieresultat följt av 

stödåtgärder vid behov, exempelvis åtgärder för att öka läs- och skrivförrnåga samt 

läsförståelse. 24 

o Fortsätta att stödja språkutvecklingen för barn med annat modersmål än svenska genom att 

erbjuda stöd i det egna modersmålet. Samverkan mellan kommuner kan öka möj ligheten 

att ge alla barn stöd. 

o Tydliggöra informationsöverföring om elevens situation och specifika behov. För att inte 
tappa värdefull information som ger möj lighet till tidiga insatser behöver 

informationsöverföringen mellan förskola till skola, olika stadier och skolor, bli tydlig och 
mer effektiv. 

o Säkra en lättillgänglig elevhälsa. Skapa god tillgång t ill en samlad medicinsk, psykologisk och 

psykosocial kompetens i skolan vilket ger ökad möjlighet till tidig upptäckt och 

intervention.25 

o Säkra tillgången till ett aktivt och fungerande elevråd för att öka förutsättningarna för 

elevers delaktighet. 

• Skapa tillgång tillläxhjälp så att alla barn, även de med bristande stöd i hemmet, ges ökad 

21 Specialpedagogiska skolmyndigheten (2013); Skolverket (2011); Nationellt kompetenscentrum anhöriga 
(2014) 
22 Landstinget Kronoberg (2014) 
23 Sveriges kommuner och landsting (2013); Socialstyrelsen (2014b) 
24 skolverket (2011); Nationellt kompetenscentrum anhöriga (2014) 
25 Sveriges Riksdag (2010); Socialstyrelsen (2014b) 
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möjlighet att nå sina mål. 

o Förstärka skolans kunskapsbaserade arbete mot diskriminering och mobbing. 

o Öka vuxennäNaron i skolan genom exempelvis rastvakter och att fler vuxna deltar i 
skolmåltider.26 

o Kompetensutveckling inom skolan och socia ltjänst rörande kognitiva svå righeter.27 

o Skapa möjligheter för ökat teknikstöd i skolan för barn och unga med kognitiva svå righeter. 

o Kartlägga behov av personellt stöd i klassrummet, exempelvis tillgång till lärare, 
specia lpedagog, modersmålsstöd och elevass istenter samt yrkesgruppernas behov av 
kompetensutveckling. 28 

o Arbeta för att motverka gymnasieavhopp, exempelvis genom ungdoms- och lärarcoacher, 
samt ge stöd till unga som har hoppat av gymnasieskolan.29 

o Förstärka skolans arbete för att förbättra barns levnadsvanor; mat, fysisk aktivitet och 
ANDTS. 

26 Landstinget Kronoberg (2014) 
v Falkenroth Åquist, A. (2013); Regionförbundet södra Småland (2014) 
28 Falkenroth Åquist, A. (2013) 
29 Svenska ESF-rådet (2013) 
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Alla barn och unga har möjlighet ti ll fortsatta studier, arbete eller annan 
meningsfull sysselsättning efter avslutad skolgång 

Barn har rätt t ill studievägledning och stöd under utbildningen så att de utifrån sina 

egna förutsättningar kan kvalificera sig för fortsatta studier, arbete eller annan 
meningsfull sysselsätt ning efter avslutad skolgång (artikel23, 28 och 29). 

Att aktivt delta i arbetslivet, möj ligheten till egen försörjning och meningsfu ll 
sysselsättning, är av stor betydelse för hälsan. För en stor del av ungdomsgruppen 
fungerar övergången från skola ti ll arbetsliv relativt väl. Även om det förekommer en 
period utan arbete brukar detta vara snabbt övergående?0 

2014-06-25 

Sommarlovsentrepren 
örörott 

rekommendera. Om 
man inte mår bra l 
ung ålder kan det 

paverka fromtiden 

Annars kan det g6 
sämre r skolan eller 

fromtiden 

Det f inns dock en grupp unga som stå r utanför arbetsmarknaden, unga som varken arbetar eller 
studerar (UVAS). Inom denna grupp finns troligen de som med högsannolikhet riskerar att hamna i 
ett permanent utanförskap.31 Dessa unga är i stort behov av stöd för att etablera sig i arbetslivet 
eller påbörja studier. 

Förslag t ill lokala åtgärder 

• Möjlighet till feriearbete för ungdomar. 

• Förstärka och utveckla arbetet med unga som stårutanför arbetsmarknaden. 32 

• Kompetensutveckla personal som arbetar med unga arbetslösa, exempelvis coacher och 
försörjningsstöd, angående faktorer som påverkar psykisk hä lsa/ohä lsa. 

o Utveckla hä lsosamtal samt basutbildn ing i menta la strategier, känslohantering, levnadsvanor 
etc. för målgruppen unga arbetslösa. 

30 Arbetsförmedlingen (2013) 
31 

European foundation of the improvement of living and working conditions (2012); Temagruppen unga i 
arbetslivet (2013) 
32 Växjö kommun (2014b) 
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Alla barn och unga har tillgång till en positiv fritid och goda miljöer ) 

2014-06-25 

Sömn, bro mot, motion. 
Att fritidsgården är 

tillgänglig för alla/ Trygg 
när mon ska gå 

någonstans 

ttbro utbud 
Barn har rätt tilllek och fritid. Det ska finnas en balans mellan skola, lek och fritidsaktiviteter i t, så att alla 
som ger barn en möjlighet att återhämta sig, genom bland annat vila. Fritidsaktiviteter ska vara ~ara med. Att 
frivilliga och anpassade till barnets ålder och mognad (artikel31). Barn har rätt till trygga och uppmuntrad. 
hälsosamma miljöer som förebygger barnolycksfall och som uppmärksammar barn som far illa 
(artlkel24 och 19). 

Samhä llet ansvarar för att ge barn förutsättningar att växa upp utan exponering för miljöfaktorer som 

påverkar hälsan negativt. Barn och unga har rätt att vistas på alkohol-, drog- och rökfria sociala arenor. 

De bör också erbjudas en god miljö med ti llgång till grönområden och platser för spontan lek.33 

För trygga miljöer krävs vuxennärvaro. Det handlar dels om att vuxenvärlden ser och reagerar på det 

som händer. Det handlar också om att bygga trygga, tillitsfulla relationer. Detta framgår även av 
elevrådsenkäten?4 För all planering som rör barn och unga är även jämlikhets- och genusperspektivet 

är viktigt. 

Länsgem ensamma åtgärder 

Utreda behov av förbättringar av barns miljö i 

Kronobergs län utifrån enkäten Barn, miljö och hälsa. 

Föreningslivet är en vilctig del i barns och ungas möjlighet 
till en positiv fritid. Vid stöd till föreningslivet är det 

viktigt attjämlikhet och genusperspelctlvet ligger till 

grund för fördelning av resurser. 

Säkra gång/cykelvägar och tillgång till trygg 

ko Il el<t ivt ra f i k. 

Förslag till lokala åtgärder 

Ansvar 

Landsting 
Kommun 
länsstyrelse 
l<ommun 
Landsting 
Länsstyrelse 

l<ommun 
RFSS 

Samverkans Uppföljning 

parter 

Uppföljning av 
utredning 

Ideburna Uppföljning av 
organisationer resurs-

fördelning 

Uppföljning av 
statistik 

o Skapa möjligheter för barn som har behov av extra stöd och stimulans på fritiden att beredas 

stimulansplats på fritidshem. 

o Se över lol<ala förhållanden utifrån Boverkets kommande rekommendationer/vägledning för 

barns och ungas utemiljöer med fokus påförskole-och skolgårdar. 

o Ge möjlighet t i ll öppna mötesplatser för barn och unga, som stimulerartilllek och aktivitet. 
Exempelvis aktivitetsparker och spontan idrottsplatser. 

o Se över fritidshemmens kvalitet och funktion, bland annat gällande gruppstorlek och 

persona lens ro ll och möjlighet till kompetensutveckling. 

o Se över fritidsgårdarnas kvalitet och funktion, med beaktade av genusperspektivet. 

Kompetensutveckling av personal inom områden som psykisk hälsa och kulturkompetens. 

33 Region Skåne, Landstinget l<ronoberg, Landstinget O lekinge samt Länsstyrelserna i Skåne, 
Kronoberg och Blekinge (2014); Boverket (2014) 
34 Landstinget Kronoberg (2014) 
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Alla barn och unga har möj lighet tillkulturupplevelser och eget sl<apande 

Mer teater oc/r dons l 

skolan. Självförtroende. 

Att mon respekterar olika 

kulturer. 

Barn har rätt att både avnjuta och delta aktivt i kulturlivet. Det kulturella utbudet ska vara 
öppet för barn, så länge det är förenligt med barnets bästa. Barn har även rätt att skapa och 
uttrycka sig konstnärligt. l<ulturella aktiviteter ska vara frivi lliga och anpassade till barnets ålder 
och mognad (artike.J 31). 

Att detfinns i skolon 

s6 att allo kon to del 

ovdet. 

Det finns många koppl ingar mellan ku ltur och hälsa. Kultu ren ger barn och unga möjlighet att 
uttrycka sig på olika sätt, dela och sätta ord på upplevelser och stärka självkänslan . Det finns även en 
demokratisk dimension av kultur, där jämlikhet, j ämst älldhet och deltagande i samhället är en viktig 
del. Alla barn har inte samma möjlighet att delta i frit idsaktivitet, på grund av ekonomiska 
begränsningar eller fu nktionsnedsättn ing, Vilket bör beaktas i planering. 

För att alla ba rn ska ha möjlighet att ta del av ku lturupplevelse och eget skapande är f örskolan, sko lan, 
f ritidshemmen och fritidsgården viktiga arenor som ytterligare bör först ärkas och utvecklas. 
Biblioteken är en annan betydelsefu ll arena som r iktar sig till alla. Dessutom är biblioteken en resurs 
fö r att f rämja läsande och läsförståelse i samverkan med andra samhällsaktörer. 

l änsgemensamma åtgärder Ansvar Samverl<ans Uppf öljning 

Arbeta enligt regional kulturplan för 2015-2017 där barn 

och unga är en särskilt prioriterad målgrupp. Länets 
kulturorgan isationer med statlig och/eller regiona l 
f inansiering ska arbeta för att uppnå en god ti llgång ti ll 
kultu rupplevelser och eget skapande för barn och unga i 
hela l(ronobergs län.35 

Ökad samverkan mellan bibliotek och BVC, 
logoped1110ttagning och förskola för att stärka 
språkutveckling, läsande och läsförståelse. 

Förslag t ill lokala åtgärder 

RFSS 

Regional 
ledningsgr 
upp 
folkhälsa 

parter 

o Skapa möjlighet t ill utökat stöd för barns f ritid och ku ltu raktiviteter i fam iljer med 
försörjningsstöd.36 

35 Regionförbundet södra Småland (2014b) 
36 Regeringskansliet (2014) 

Uppföljning 
av regional 
kulturplan 

Uppföljning 
av samverkan 
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Alla barn och unga har t illgång t ill en god och lättillgänglig vård 

Bro om detfinns vuxna ott prata 

med. Bra med skolskötersko men vi 

vill ho henne på plats varje dog. Bro 

med kurator på sko/on, även hon 

be/lOver vara på plats o l/tid. 

Barn har rätt t ill bästa uppnåeliga hälsa samt likvärdig tillgång ti ll hälso· och sjukvården 
(artike124). 

ll<ronobergs län har alla barn rätt ti ll all hälso- och sjukvård. Landstinget 
Kronoberg har ansvaret för att en god och lättillgänglig hälso- och sjukvård 
finns för alla länsinnevånare. För att barn med särskilda behov ska få hjälp, 

stöd och vård i rätt tid och på rätt instans krävs samverkan mellan 
verksamheter inom och utanför landstinget. Detta fordrar gemensamma 
överenskommelser, rutiner och l<ommunikationskanaler. 

och lyssnod på och 

inte satt l ett hörn. 

Attdetfinns pengar 

till bra sjukvård. 

Mödrahälsovård, barnhälsovård och tandvården träffa r alla blivande föräldrar/barn och har därför 
stora möjligheter t ill generellt hälsofrämjande arbete, tidig upptäckt och intervention. Arbetet ska 
präglas av helhetsperspektiv, inkludera båda föräldrarna. Det ska finnas strategier och rutiner för att 

samtala kring och uppmärksamma psykosociala faktorer. 

Förslag tilllokala åt gärder 

• Förstärka mödrahälsovårdens arbete med psykosociala faktorer bland annat genom att i högre 
grad inkludera blivande färder och partners.37 

o Utveckla samverkan mellan socialtjänst och barnhälsovård avseende barn som kallats till 
barnhä lsovå rd vid flertal t illfä llen men som uteblivit. 

• Utveckla tandvårdens arbete med barn genom att stärka och utöka den psykosociala 
kompetensen samt genom en förstärkt samverkan med barnhälsovård och socialtjänst. 

• Öl<a samverkan mellan ungdomsmottagning, barn- och ungdomshä lsan och elevhälsa. 

o Ta fram informationsmaterial på flera språk, lättläst och vid behov åldersanpassat utvecklas. 
Kan ske i samverkan med 1177. 

o Ta fram Inbjudn ingar, kallelser, frågeformulär på flera språk, lättläst och vid behov 
åldersanpassat. 

37 Austin (2014); Socialstyrelsen (2014c); Finnbogad6ttir. H (2014) 
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Om något hänt hemma så 
sko mon kunna pro to med 

någon på skalan som 
hjälper en. Få hjälp o v 

socialen. Bo någon annan 
stans. 

uppmärksammas i ett tidigt skede och få r den hjälp och det st öd som behövs 

Barn har rätt at t skyddas från våld och övergrepp, försummelse och vanvård samt ~äroren sko kunna hjälpa 

Alla barn och unga som riskerar ohälsa eller befinner sig i riskmiljöer 

Il ·· B t f" · Id .. f" l barnet till att få mer 
sexue a overgrepp (artikell9 och 34). arn som utsa ts or va , overgrepp, orsumme se, h'öl . Anta Ii en behöver 

vanvård. ~.~ler vari t med om väpnade konflikter, har rätt till en värdig rehabi litering i en ;ö~ldrorn~!ckså hjälp. 

trygg milJ O (artikel 39). 

För barn och unga med särskilda behov, som far illa eller riskerar att fara illa, finns ett gemensamt 

samhällsansvar. För att uppmärksamma och ge tidigt och samordnat stöd krävs samverkan me llan 

olika aktörer. Varje aktör har dessutom ett ansvar att följa den Jagstadgade skyldigheten att anmäla till 

socialtjänst vid misstanke att barn eller unga far illa. 

Länsgemensamma åt gärder 

Fortsätta utvecklingsarbetet för att Familjefrid Kronoberg 

ska ku nna ge biståndsprövade insatser en ligt SoL. 

Utveckla samhällsstödet runt personer med psykisk 

ohä lsa. Länsövergripande handlingsplan för riktade 

insatser ska tas fram och en översyn av 

samverkansöverenskommelser ska göras. 

Fo11sätta arbetet med länsövergripande 

samverkansrutiner gällande fami ljehems- och HVB

placerade barn/unga. Rutiner finns för socialtjänst, 

elevhä lsa, skola och förskola och rutiner för de minsta 

barnen (barnhälsovård, förskola, socialtjänst) ska tas 
fram. HVB-hemmens kvalitetskrav ska gälla alla barn som 

befinner sig i dessa hem oavsett orsal<. Rutinerna ska 
följas upp och uppdateras regelbundet. 

Förslag till lokala åtgärder 

Ansvar 

Kommun 
Landsting 

Kommun 
Landsting 
(PRIO) 

Kommun 
Landsting 

Samverl<ans Uppföljning 

parter 

Ideburna 
organisationer 

Uppföljning av 
utvecklingsarb 

Särskild 
uppföljning av 
PRIO-satsnlng 

Uppföljning av 
samverkans
rutiner 

a Skapa handlingsplaner för hur misstanke om våld i nära relationer och/eller hur barn som far 

illa ska uppmärksammas och hanteras. Det är viktigt att rutinerna även omfattar det ofödda 

barnet samt barn med skyddade personuppgifter.38 

e Utveckla former för psykiskt och medicinskt stöd t ill ensamkommande och nyanlända barn. 

• Förbättra implementering av SIP (sammanhållen individuell planering). 

• Utveckla arbetet med att skapa rutiner och metoder för att ge stöd ti ll barn som anhöriga och 
lyfta föräldraskapet hos deras föräldrar. Alla som lyder under HSL och SoL har lagstadgad 

skyldighet att uppmärksa mma barn som anhöriga samt att ge information, råd och stöd efter 

barnets ålder och mognad. Barnets hälso- och skolsituation ska också uppmärksammas.39 

o öka samverkan inom kommunen och mellan kommun/landsting för att ge barn till föräldrar 
med kognitiva svårigheter/psykisk ohälsa tillgång till stöd i hemmet. 40 

38 Socialstyrelsen (2013) 
39 HSL§ 2g; Nationellt kompetenscentrum anhöriga (2014) 
4° Falkenroth Åquist, A. (2013) 
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Nyckelord och Definitioner 

Barn och unga 

Barn som far illa 

Barn och unga 
som anhöriga 

Familjecentral 

SALUT 

SIP 

PRIO satsning 

Tidiga insatser 

l handlingsplanen definieras Barn och unga som personer 0-18 år. 

Barn vars utveckling är i fara pga. brister i föräldrarnas eller annan 
vårdnadshavares omsotgsförmäga. l begreppet inryms fysisk och psyl<isl< våld, 
sexuella övergrepp, bristande omsorg, vanvård och barn som bevittnat våld.41 

l familjer där föräldrar eller annan vuxen i barnets direl<ta närhet har 
missbruksproblem, psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, eller allvarlig 
fysisk skada/sjukdom eller som oväntat eller hastigt avlider. 

För att kallas familjecentral ska minst fyra basverksamheter samverka och dela 
lokaler: mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och förebyggande 
socia ltjänst. 

Samordnad länsgemensam utbildning. Regionförbundet är sammankallande och 
medlemmarna kommer från landsting, regionförbund och länsstyrelse. Gruppen 
är inordnad under ledningsgrupp för samordning av länets hälso- och sjukvård 
samt socialtjänst samt ti ll sl<alchefsnätverket. 

Står för Samordnad individuell planering. Det är en individuell plan enligt SoL och 
HSL är ett lagstadgat verktyg för kommun och landsting för att samordnade 
insatser ska kunna ske på ett effektivt och sammanhållet sätt. Planen ska 
upprättas när någon av huvudm~nnen bedömer att det behövs för att de"n 
enskilde individen ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde 

samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål. 

Nationellt finansierad långsiktig satsning 2012-2016 med ev. förlänghing berör 
Skapa/se över samverkansöverenskommelser och hand lingsplaner gällande 
psykisk ohälsa 

Insatser tidigt i livet, samt t idigt i en ohälsoprocess. 

41 Socialstyrelsen (2013) 
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länsgemensamt folkhälsoarbete 
o Kronobergs län • o 
Rebecka Moding, Britt-Marie Falk 2014-06-24 

Förslag till länsgemensam handlingsplan med inrHdning på 
användning av digitala verktyg 2015-2018 i Kronobergs län 

Inledning 
Folkhälsopolitiken i Sverige utgår från 11 nationella målområden. I den länsgemensamma 
folkhälsopolicyn för Kronobergs län är målområde 3 (Barns och ungas uppväxtvillkor) och l l 
(alkohol, narkotika, doping, tobak och spel - ANDTS) prioriterade. 

Till den länsgemensamma folkhälsopolicyn kopplas handlingsplan för bruns och ungas 
uppväxtvillkor samt handlingsplaner för ANDT och S. Inom nationella målområdet 11 avgränsas 
spel till spel om pengar. 

Efter diskussioner och en workshop med ett fle1tal olika professioner från landstinget och länets 
kommuner framkom ett stön-e behov av att arbeta förebyggande med problematisk använclning av 
digitala verktyg (datorer, läsplattor, pekplattor!sUl'fplattor, smarta telefoner, smatt TV och 
spelkonsoller m.m.) än förebyggande arbete kring spel om pengar. Ingången i denna 
handlingsplan är hälsofrämjande och primärpreventiv och riktar sig i fårsta hand till bam och 
unga för vilka digitala verktyg är en viktig del av vardagen. I planen finns insatser för små ba111 
redan inom barnhälsovården och förskolan. Insatserna ska sedan följa bru·n.et upp till 18 år och 
även 1nkludera insatser som tidigt uppmärksammar barn och ungasom är på väg in i 
problematisk användning av digitala verktyg. Handlingsplanen har en naturlig koppling till elen 
länsgemensamma hand)jngsplanen kring barn och unga. 

Efter förankring i regional ledningsgrupp fo1Jd1älsa fastställdes inriletningen för denna plan på 
användning av digitala verktyg. Handlingsplanen har tagits fram av en bted 1värprofessionell 
arbetsgniJ)P (se bilaga l) och synpunkter fiån olika referenspersoner (se bilaga 2) har i.nl1ämtats. 
Personlig kontakt har tagits med ett antal personer som arbetar ge11temot barn, unga och föräldrar 
(se bilaga 3). 

Hru1dlingsplanen ska bidra till att barn, unga och deras föräldrar ska få ett medvetet 
förhållningssätt ti ll digitala verktyg och dess ruwäudning. Möj lighet finns att längre fram 
komplettera handlingsplanen med området spel om pengar. Folkhälsomyndigheten avsätter 
nämligen medel2014-2018 för att utveckla och utvärdera metoder som förebygger spelproblem 
när det gäller spel om pengar. Syftet med satsningen är att ta fram vetenskapligt beprövade 
m.etoder som är tillämpbara i clet lokala och regionala preventionsarbetet Samverkan mellan 
forskare och kmmnuner, landsting/regioner, länsstyrelser eller ideella organisationer prioriteras. 

Handlingsplanen 140624.docx 
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Bakgrund 
Utvecldiugen av telm iken och internet 
Sedan mitten av 1990-talet har den interaktiva tekniken utvecklats och det är en naturlig del i de 
flesta människors vardag. Idag används tekniken via bl.a. mobilen, surfplattan eller datorn. De 
senaste åren bar telmikutvecklingen mellan mobil och dator mef integrerats. Tillgången till 
smarta telefoner och surfj:)lattor görinternettillgängligt nästan överallt (Ungdomsstyrelsen, 
2012). Svenskarna använder idag mobiltinternettre gånger så mycket som för två år sedan 
(Findahl, 2013). 

Användning av sllt'fj)lattor är något som har sprielit sig mycket under de två senaste åren. År 2013 
hade 3 J procent av svenskarna tillgång til l en sådan. Unga föräldrar och deras bam är de som 
intresserat sig mest för surfplattan. Andelen barn med surfplattor är clubellt så stor i fami ljer med 
hög utbildning och inkomst järnfött med barn i famiUer där föräldrarna är lågutbildade med låg 
inkomst (Findahl, 2013). 

Barns och ungas användning av internet 
Nästan alla barn och unga i Sverige har t illgång till internet eflerson1 de flesta föräldrar använder 
det. Under de senaste tjugo åren bar intemet blivit välbekant även för de minsta. Undersökningar 
visar att 45 procent av Sveriges tvååringar har introducerats till internet. Redan vid 6-7 års ålder 
är nio av tio användare. Det är alltså bland barnen som de stora förändringarna av 
internetanvändningen skett de senaste åren, medan användningen av internetbland äldre har 
stagnerat. Mest aktiva är 16-25 åringarna (Findahl, 2013). Den dagliga internetanvändningen har 
sedan 2010 ökat från 32 till 55 procent bland 9~ 12 åringar respektive från 62 till93 procent bland 
13 ~ 16 åringar. Pörlclaringen till denna ökning beror med stor sannolikhet på den ökade tillgången 
till smarta telefoner och mobilt internet. Tidigare använde maninternetvid en stationär dator men 
nu är alltfler uppkopplade i stort sett hela tiden (Statens mediel'åd, 2013). Unga upp till 25 år kan 
ibland kallas för digitalt infddda och de som är äldre för digitala invandrare (Dunkels, 2007). 

Enligt rapporten Barns och ungdornars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län (20 13) använder 
46 procent av pojkarna i årskurs 8 internet på sin fl·itid mer än tre timmar per dag. Detta kan 
jämföras med 43 procent bos flickorna för samma åldersgrupp. 

Använder internet mer än 3 
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~ 60 
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I takt med att barnen blir äldre och utvecklas förändras också deras användning av internet. När 
barnen lär sig läsa och skriva börjar de använda internet på ett aru1at sätt. Uneler senaste tiden har 
skolan böJjat integrera intemet j skolarbetet och tiden som eleverna ägnar åt internet i skolan har 
dänned ökat Eleverna använder sig också sjä lva av internet för att skaffa sig information till 
skolarbeten i mycket högre utsträclrning än tidigare. Det finns också skolor där internet inte 
används all s (FindahJ, 2013). 
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Enligt Statens medieråd (2013) konstateras att mobilinnehavet bland barn och unga främst ökar 
bland de yngre. Sedan 201 O har nästan alla i åldersgrnppen 13-16 år en mobil. Ar 2012/2013 
visar det sig att smatta mobiler dominerar. Av 9-12 åringama har 62 procent en smart mobil, 
89 procent av 13-16 åringruna och 84 procent av 17-18 åringarna (Statens medieråd, 20 13b). 

Enligt Dunkels (2012) kan man lu·skilja tre huvudspår vad unga gör på nätet, de roar sig, de lär 
sig och cle umgås. I ålclersgmppen 12-l 5 år bötjar pojkars och flickors användning av intemet att 
skilja sig åt. Pojkarna fortsätter att spela och se på video medan flickorna intresserar sig mer ror 
de sociala nätverken och bloggarna. I samma åldersgrupp känner flickorna sig mer delaktiga i det 
nya informationssamhället än pojkarna (Findahl, 2013). 

Möjligheter m ed digitala verl<.tyg 
Internet är en arena som germöj ligheter för barn och unga. Här kan cle söka information, spela 
spel, blogga, lyssna på musik, se på film och hålla kontakt med sina vänner samt knyta nya 
kontakter (www.surfalugnt.se). 

Idag lever näslan alla barn och unga en stor del av sitt sociala liv på intemet (w\vw.surfalU!mt.se). 
I och med utvecklingen av intern et har barn och unga fått nyamöjligheter att ta kontakt med och 
utveckla relationer med andra (Ungdomsstyrelsen, 20] 2). 

För många kan språket utvecklas på internet. Ungdomar skriver mycket mer idag än vad de 
gjorde innan intern et fanns (www.surfalugnt.se). Utvecklingen av andl'a språk kan gynnas vid 
internetanvändning. Andra fördelar är förbättrad koncentration/fokusering, fingerfärdighet/ 
firunotorilc, reflexer, koordination och snabbtänkthet (Lager & Bremberg, 2005). 

Påverkan på hälsan 
Storanvändning av digitala verktyg kan för vissa leda till ohälsa. Beroende på vad man anvfu1der 
digitala verktyg till kan hälsoeffekterna variera. Individens övriga levnadsvanor har också en 
betydelse. 

Svag socioekonomisk status har ett starkt samband med hög användning av digitala verktyg. 
Både hög användning av digitala verktyg och låg socioekonomisk status kan relateras till 
generellt dåliga levnadsvanor (Pate et al., 2011 & Torsheim et al., 20J 0). Detkan fitmas ett 
sambandmellan hög användning av digitala verktyg och låg grad av fysisk aktivitet, dåliga 
matvanor, sömnstörningru:, psykiska problem såsom ångest, irritation, depression och social fobi 
(Serrano-Sanchez et al., 2011 & Gentile m.fl., 2011). Lagercrantz (2012) hävdar att datorspel 
med våldslcarraktär kan trubba av den empatiska förmågan och ät direkt olämpligt för barn. För 
vissa med problematisk användning av digitala verktyg kan även annan ohälsa uppstå~ såsom 
torra ögon, ryggont, migrän samt misskötsel av personlig hygien (Griffiths m.tl, 2009). 

Utsattbet på internet 
Enligt Findahl, Dunkels & Von Felitzen (2013) bar majoriteten bru·n och unga inte upplevtnågot 
som besvärat dem på internetdet senaste året men 20 procent av föräldrarna och 19 procent av 
barnen har stött på obehagligheter på intern et. 

B am och unga kan utsättas för 
e Grooming- Det innebär att äldre personer, ofta med en påhittad identitet, försöker 

etablera en förtroendefull kontakt med barn och unga i syfte· att senare kunna utsätta dem 
för sexuella övergrepp (Ungdomsstyrelsen, 2012). 48 procent av alla 15-åriga flickor och 
18 procent av alla pojkar som är regelbundna internetanvända re, uppger att de blivit 
utsatta för grooming (http://wwvv.brottsnunmet.se/sv/sexualbrott). 
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• Mobbning- Utmärkande egenskaper för nätmobbning är anonymitet, en oändlig publik 
och uttryckens varaktighet (Shariff, 2008). Det är fler tjejer än killar som är involverade i 
nätmobbning (Beckman, 2013). 

o Sexuell exploatering- l huvudsak kan sexuell ex_ploatering deJas in i tre områden; sexuell 
exploatering mot ersättning (barnprostitution), övergreppsbilder och andra sexuella bilder 
(barnpomogra fi) och handel med barn och unga för sexuella ändamål (trafficking) 
(Stiftelsen Allmänna Barnhuset & Ungdomsstyrelsen, 2009). 

F ö räl d ra/vuxen ansvar 
Generellt är det fler föräldrar som utiTycker positiva attityder till tv/fi lm, intern et och datorspel än 
som uttrycker negativa. Föräldrar har högst andel negativa ås ikter om datorspel och att dessa är 
beroendeframkallande. Sedan 201 O har andelen förä ldrar som oroat sig får att barn ska råka ut för 
obehagliga saker på internetökat Föräldrar är mer oroliga for att flickor ska råka illa ut än for att 
pojkar ska göra det. När det gäller pojkar oroar man sig mer för att de ska ägna så mycket t id åt 
spel eller intemet alt de blir socialt isolemde (Statens medieråd, 2013a). 

Dlmkels Olttp://netnanny.wordpress.com/rad-till-vuxnaD har formulerat råd som riktar sig till 
vuxna baserade på vetenskaplig kunskap om ungas internetanvändning; 

e Respektera rätten till integritet- Det är viktigt att man som vuxen inte går in och tittar på 
historiken i datorn. Datorn och mobilen är mer personliga medier än vad TV och tidningar 
är. 

• Prata om interne! - Som vuxen är det viktigt art fråga vad barnet gör på nätet. men 
respektera att de kanske inte alltid vill svara. 

• Håll dig lugn - För att barnet ska ha fortsatt förtroende får sina förä ldrar/andra vuxna är 
det viktigt att inte överreagera när något på nätet oroar. 

G Var intresserad- Det är inte nödvändigt au finnas på mötesplatser på nätet för att vara en 
god vuxen. Det viktigaste är att prata medunga om deras vanor men det underlättar att 
vara orienterad om datorer och spel. 

G Det är ch1 som är vuxen- Som vuxen ska rimliga gränser sättas får bam/unga när det 
gäller t.ex. ticlsanvändningen. 

• Tänk på kroppen - En bra regel är att både barn och vuxna minst en gång i timmen bryler 
stillsittandeL 

o Var orättvis - l vissa (all bör förälc!rar/vuxJla vara orättvisa nät det gäller barns 
användning av digitala verktyg. En regel som gäller for ett barn behöver inte vara elen 
bästa regeln för ett annat barn. 

En nndersölming gjord av Unicef visar att två av tre småbarnsföräldar upplever att deras 
arbetsgivare kräver att de ska vara tillgängliga i mobilen efter ordinarie arbetstid . Av alla 
förä ldrar med barn i åldern 0-J 2 år brukar 80 procent få jobbmail och/eller jobbsamtal efter 
arbetstidens slut. Undersökningen visar också att 43 procent av förä ldrarna menar att 
tillgäng li gheten i mobilen gör att de t illbringar minch·e tid med sina barn än vad de annars skulle 
gjort. Gränsen mellan arbete och fritid har bliv it diffus. Enligt barnrättsprinciperna bör 
arbetsplatser utforma sin verksamhet så att elen inte påverkar barn negativt (http://blo!!.unicef.se). 

Barnets rättigheter 
Barnkonventionen lyfter en del rättigheter som berör barns och unelomars levnadsvanor i 
förhållande ti1J t.ex. användn ing av digitala verktyg: 

Barn har rätt att ut-vecklas till sin fu lla potentia l, utifrån sina egna fårutsättningar och i sin egen 
takt (artikel 6). Rätten att utvecklas inkluderar rätten att använda sig av digitala verktyg som en 
del av elen personliga utvecklingen av olika fö rmågor och färd igheter. 
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Barn har rätt tilllek och fritid (artikel 31 ). Det ska finnas en balans meJJan skola, lek och 
fritidsaktiviteter som ger bam en möjlighet att återhämta sig, genom bland annat vila. 
Fritidsaktiviteter ska vara 11-ivilliga och anpassade till barnets ålder och mognad. 

Barn har rätt tiJI bästa möjliga hälsa, utifrån sina egna fåwtsättn:i.ngar (artilcel 24). Detta 
inkluderar hälsosamma levnadsvanor som sömn, kost, motion samt tillgång tnl likvärdig hälso
och sjukvård. 

Barn har rätttill deltagande i alla åtgärder som rör barn (artikel 12). Vid utvecklande av t.ex. 
informationsmaterial och insatser runt barn bör barn l1a givits möj lighet att föra fram sina 
synpunkter. På så sätt blir insatser och material relevanta för barn. 

Barn med funktionsnedsättning ska respekteras och inkluderas (artikel 23), al la barn är lika 
mycket värda och ska behandlas med respekt, utan någon form av dis!G'iminering (artikel 2). 
Handlingsplanen ska gälla för aJJa barn i Kronobergs län. 

5 (18) 

Barn har rätt att ta emot och sprida information på det sätt de själva väljer. Barn har ett ansvar att 
inte kränka eller diskriminera någon i den information de sprider till andra (artikel 13). Barn har 
räU till information som är bra för deras fysiska och psykiska hälsa, samt ska skydelas fi:ån 
information som är skadlig eller olämplig för barn (artikel 17). Information till barn ska vara 
lättläst och anpassad till barnets ålder och mognad. 

Barnets bästa ska vara vägledande (artikel3). Handlingsplanen ska utgå från ev idensbaserad 
forskning och verksamhet, samt utifrån beprövad erfarenhet ocl1 praxis, utgå från barnets bästa j 
konkretiseringen av handlingsplanen (http://unicef.se/barnkonventionen). 

Mål 
Målet är att förebygga och minska ohälsa kopplat till användn ing av digitala verktyg bland barn 
och unga. Handlingsplanen ska bidra till att barn, unga och deras föräldrar ska få ett medvetet 
förhållningssätt till digitala verktyg och dess användning. 

Målgr·upp 
Bam och unga 0-18 år och deras fåråldrar 

Arenor i Kronobergs län 
• Hälso- och sjukvårelen 

Barnhälsovården (BHV) 
Barn- och ungdomshälsan (BoUH) 

• Förskolan (inklusive öppna fårskolan) 
• Siwlan (inklusive särskolan) 
• Socialljänsten 
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Övriga aktörer 
I det länsövergripande arbetet är det viktigt med samarbete mellan olika aktörer. 

Inom Landstinget Kronoberg har folkhälsoenheten en samordnande funktion gällande det 
förebyggande arbetet kring användning av digitala verktyg. Öppenvårdsmottagningen Navet är en 
landstingsverksamhet med huvuduppdrag kring alkohol och narkotikafrågor och arbetet utgår 
från ett folkhälsoperspektiv. Navets utåtriktade insatser innefattar att arbeta förebyggande med 
syfte att motverka tidig alkoholdebut samt bruk av droger hos ungdomar. Syftet med Landstinget 
Kronobergs barnrättsarbete är att förverkliga barns och ungas rättigheter genom att anlägga ett 
barnperspektiv på alla åtgärder och beslut. Detta arbete leds av en barnrättsstrateg. När det gäller 
informationsspridning ses 1177.se som en viktig aktör. 

AV-Media, Regionförbundet Södra Småland informerar och utbildar avseende media och IT i 
skolan. De tillgodoser också länets pedagogers behov av handledning. 

Uppföljning 
Ansvariga aktörer har uppföljningsansvar enligt handlingsplanen. Övergripande ansvar får 
sammanställning av uppföljningen åligger arbetsgrupp folkhälsa en gång per år. 
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Handlingsplanens delmål och insatser 
Handlingsplanen ska fungera som ett stöd till verksamheter i länet i utformningen av olika 
insatser. 

I handlingplanen anges vem som har ansvar, är sammankallande samt samverkanspmier. 
Samtliga har ett gemensamt ansvar for att genomföra respektive aktivitet/insats. 

För att handlingsplanens syfte och målsättning ska uppnås är det viktigt att stärka föräldrars 
förutsättningar att förebygga problematisk användning av digitala verktyg och informeras om 
barn och ungas utsatthet. Ä ven föräldrars/vuxnas användning av digitala verktyg bör 
uppmärksammas. 

Vid genomförandet av alla planerade insatser är det viktigt att ha med ett tydligt 
jämställdshetsperspektiv. 

Övergripande insatser 

Aktivitet/insats Ansvar/ Samverkansparter Uppföljning 
sammankallande 

Skapa en struktur med Regional struktur skapad 
tydliga uppdrag för lednings grupp 
området digitala folkhälsa 
verktyg avseende 
prevention och 
behandling 
Utveckla det Regional Följa upp det 
länsgemensamma ledningsgrupp länsgemensamma 
arbetet kring trygghet folkhälsa arbetet i länet 
på nätet 
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Gemensamma aktiviteter för arenorna BHV och förskolan 
Ålder: 0-5 år 

Delmal l: Okaföräldrarnas kunskaper om användning och effekter av digitala verktyg 
Aldivitet/insats Ansvar/ Samverkansparter Uppföljning 

sammankallande 

Utarbeta Landstinget BHV Material framtaget 
info1mationsmaterial Kronoberg/ Förskolan 

Folkhälsoenheten 

D l 0 12 Ök l k k .. d . l ffi k e ma : a persona ens uns aper om an van mng oc l t;. e ter av d' . l k zgzta a ver tyg 

Aktivitet/insats Ansvar/ Samverlmnsparter Uppföljning 
sammankallande 

Utbildning kring Landstinget AV-media Antal personal 
användning av digitala Kronoberg/ BHV 
verktyg Folkhälsoenheten Förskolan 

Utarbeta pedagogiskt Landstinget BHV Material framtaget 
informationsmaterial Kronoberg/ Förskolan 

Folkhälsoenheten 1177.se 

Utarbeta samtalsguide Landstinget BHV Material framtaget 
Kronoberg/ Förskolan 
Folkhälsoenheten 
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Arena: BHV 

D l 0 11 Ök {t ''Id e ma : {l ONt rarnas k k .. d. l ffi kt uns ap om an van n mg oc t e e er av d' 't l k t 101 a a ver ryg 

Aktivitet/insats Ansvar/ Samverkansparter Uppföljning 
sammankallande 

Information/utbUd- Landstinget AV-media Antal föräldrar 
ning i föräldragrupper Kronoberg/B HY 

Arena: Förskola 

e ma : .. d. a sosam anvan nmg av d' 't l kt bl d {t k l b 1g1 a a ver ryg an ors o e arn 

Aktivitet/insats Ansvar/ Samverkansparter Uppföljning 
sammankallande 

Använda digitala Kommunen/Förskolan AV-media Antal förskolor 
verktyg som Sl<:alan 
komplement och 
hjälpmedel i den 
pedagogiska 
verksamheten 

Dl ol2Ökfi Id e ma : a örä rarnas k k .. d . uns ap om anvan mng oc h [fik f . l k e e ter av c, 1azta a ver tyg 

Aktivitet/insats Ansvar/ Samverkansparter Uppföljning 
sammankallande 

Information/utbUd- Kommunen/F örskolan AV-media Antal föräldrar 
ning i exempelvis 
föräldragrupper!föräld 
ramöten/utveck-
lingssarntal/ped. 
cafeer 
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Gemensamma aktiviteter f6r arenorna skolan, barn- och ungdomshälsan och 
socialtjänsten 
Ålder: 6-18 år 

e ma : l . ä sos am anväm mng av d' . l k bl d b 1grta a ver tyg an arn oc 1 un a 
Aktivitet/insats Ansvar/ Samverkansparter Uppföljning 

sammankallande 

Utarbeta Landstinget Ansvarig för Material framtaget 
informationsmaterial Kronoberg/ bamrättsfrågor 

Folkhälsoenheten Bam- och 
ungdomshälsan 
Simlan 
Socialtjänsten 

D l 0 12 Ök {t "Id .. d. l. ffi kt e ma : a ONt rarnas mns mp om an van n m!( oc t ~. e er av d' 't l kt zaz a a ver YK 
Aktivitet/insats Ansvar/ Samverkansparter Uppföljning 

sammankallande 

Utarbeta Landstinget Ansvarig för Material fi·amtaget 
infmmationsmaterial Kronoberg/ barmättsfrågor 

Folkhälsoenheten Bam- och 
ungdomshälsan 
Skolan 
Socialtjänsten 

e ma : l k ~ .. d . l. ffiM m persona ens uns mp om anvan mng oc 1 ~. e c er av d' 't l k t l!(l a a ver YK 
Aktivitet/insats Ansvar/ Samverkansparter Uppföljning 

sammankallande 

Utarbeta en Landstinget Bam- och Material framtaget 
samtalsguide Kronoberg/ ungdomshälsan 

Folkhälsoenheten Skolan 
Socialtjänsten 

Utbildning för Samverkansgrupp AV-media Antal deltagare 
personal och (BoUH, skolan, Folld1älsoenheten 
föltroendevalda kring socialtjänst, förskolan, Navet 
användning av digitala BHV) 
verktyg 

Utforma rutiner för Samverkansgrupp Rutiner framtagna 
samverkan mellan (BoUH, skolan, 
skolan, Barn- och socialtjänst, förskolan, 
ungdomshälsan och BHV) 
Socialtj ärrsten 
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Arena: Skolan 
Ålder: 6-18 år 

2014-06-24 

e ma : a sosam anvan nmr.: av D l ozl R"l .. d . zgzta a ver tyg an e ever d" . l k bl d l 

Aktivitet/insats Ansvar/ Samverkansparter 
sammankallande 

Information till elever Kommunen/Skolan Ansvarig för 
om användning av barnrättsfrågor 
digitala verktyg AV-media 
anpassade till olika Barn- och 
åldrar ungdomshälsan 

Elever 
Folkhälsoenheten 
Navet 

Inventering av Regionförbundet Simlan 
skolornas Södra Småland/ A V-
webbtjänster media 

Uppföljning 

Antal elever 

Antal webbtjänster 

Dl 0 12 Ök {t "Id k .. d. h ffd f . l k e ma : a ora ramas ams ap om anvan nmt:: oc e e eter av c, zazta a v er tyr.: 

Aktivitet/insats Ansvar/ Samverkansparter Uppföljning 
sammaulmilande 

Infonnation/utbild- Kommunen/Skolan AV-media Antal föräldrar 
ning på exempelvis Navet 
föräldra-
möten/utvecklings-
samtal/pedagogiska 
cafeer 

Delmå/3: Öka skolpersonalens kunskap om användninr.: och effekter av dig_itala verktyg 

Aktivitet/insats 

Utforma 
länsgemensamma 
frågor kring 
användning av digitala 
verktyg till 
hälsosamtal samt 
dokumentera i 
elevhälsovårdsjournal 
(gemensam mall i 
Cambio cosmic) 

Sammanställning av 
dokumentationen i 
elevhälsovårds
journalerna samt föra 
dialog om resultatet 

Ansvar/ 
sammankallande 

Kommunen/Skolan 

Kommunen/Skolan 

Samverlmnsparter 

Folkhälsoenheten 

Folkhälsoenheten 

Uppföljning 

Framtagna frågor 

Dokumentation 
genomförd 

Sammanställning 
genomförd 

11 (18) 
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Delmål4: Ökad beredskap i skolan för tidig upptäckt av elever med problematisk användning 
av d' 't l kt lf?l a a ver YK 

Aktivitet/insats Ansvar/ Samverkansparter Uppföljning 
sammankallande 

Utbildningsinsatser Kommunen/Skolan Bam- och Antal personal 
inom riskbeteende för ungdomshälsan 
personal Folkhälsoenheten 

Navet 
Socialtjänsten 
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Övriga insatser 

Aktivitet/insats Ansvar/ Samverkansparter Uppföljning 
sammankallande 

Följa utvecklingen av Regionförbundet BHV Följt utvecklingen 
digitala verktyg Södra Småland/AV- Bam- och 

Media ungdomshälsan 
Folkhälsoenheten 
Förskolan 
Navet 
Simlan 
Socialtjänsten 

Sprida Landstinget Arbetsförmedlingen Antal utskickat 
informati ansmaterial Kronoberg/ AV-media material 
till exempelvis F o Ilehälsoenheten BHV 
arbetsplatser, Förskolan 
mötesplatser, idebuma Navet 
organisatoner, öppna Näringslivet 
förskolan, kyrkan och Simlan 
Arbetsförmedlingen Socialtjänsten 
för att nå 
föräldrar/vuxna 

Undersökning av Landstinget Arbetsgruppen Undersökning 
bams och ungas Kron o berg/ Ansvarig Digitala verktyg genomförd 
användning av digitala för bamrättsfrågor 
verktyg i länets 
kontaktklasser 

Utveckla frågoma i Landstinget Arbetsgruppen Utvecklat frågor 
barn- och Kronoberg/ Digitala verktyg 
ungdomsenkäten Folkhälsoenheten 
kring digitala verktyg 
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