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Alla barn och ungdomar skall få möjlighet att lyckas
Barn och ungdomspolicy för Falkenbergs kommun

Vision 
Alla barn och ungdomar skall få möjlighet att 
lyckas – forskning visar att barn och ungdo-
mar som klarar skolan har bättre förutsätt-
ningar att klara livet! Falkenbergs kommun 
driver detta arbetet i ett förvaltningsöverskri-
dande perspektiv. 

Kring barn och unga i riskzonen finns nätverk 
som stödjer arbetet med att alla barn och ung-
domar skall lyckas.  Verksamheten för barn 
och ungdomar är gränsöverskridande och kan 
inte sorteras in efter traditionella förvaltnings-
gränser, varken ekonomiskt eller personellt. 
Falkenbergs kommun har en helhetssyn och 
samverkar.
  

Syfte
Syftet med barn- och ungdomspolicyn är 
att ange vilka ambitioner kommunen har i 
arbetet med barn och ungdomar samt på ett 
övergripande sätt ange vad som skall prägla 
samtliga nämnder och styrelser i detta arbete.

Inledning
Barn- och ungdomspolicyn är en del i Falken-
bergs kommuns långsiktiga satsning på barn 
och ungdomars framtid. Tillsammans med 
föräldrar har kommunen och regionen ett 
stort ansvar i hur barn och ungdomars kraft 
och kreativitet tas tillvara. Barn- och ungdom-
spolicyn är ett styrdokument som speglar den 
politiska viljeinriktningen. 

Helhetssyn och samverkan innebär att se sin 
egen förvaltnings roll i förhållande till övriga 
förvaltningar. Detta kräver kunskap och insikt 
om varandras verksamhet samt tillit till och 
respekt för varandras kompetenser.

Det är viktigt att ta tillvara barn och ung-
domars kraft och engagemang. De skall ges 

uppgifter som innebär ansvar för att ska-
pa engagemang, delaktighet och ett reellt 
inflytande. Det ska finnas mötesplatser som 
är fria från våld, främlingsfientliga inslag och 
droger så att barn och ungdomar i ett tidigt 
skede av sitt liv befinner sig i livsmiljöer som 
möjliggör ”det goda valet” i livet. I kommunen 
skall finnas en bra verksamhet som ger stöd i 
föräldrarollen.

Kommunen samverkar med Regionen 
Hallands barn- och ungdomsverksamhet. 
Ansvaret är fördelat på många enheter där 
samarbete, samverkan och samordning skall 
ske. Varje verksamhet har sitt ansvar för att 
upptäcka barn och ungdomar som är i behov 
av extra stöd. Problem skall fångas upp tidigt 
och insatser samordnas till en helhet. Målsätt-
ningen för allt arbete med barn och ungdomar 
är att det förebyggande arbetet är regeln och 
akuta insatser/åtgärder är undantaget. 

Till detta dokument finns en handlingsplan 
för åren 2012-14.



Grundprinciper för att alla skall 
lyckas

FN:s konvention om barnets rättigheter, häl-
sofrämjande synsätt och barnperspektiv

Barnkonventionen är ett ledande dokument 
och målen i verksamhetsplaner och andra 
styrdokument är tydligt kopplade till konven-
tionens artiklar.

Allt arbete med barn och ungdom utgår från 
ett hälsofrämjande synsätt där fokus ligger på 
de faktorer som man vet påverkar individens 
välbefinnande i positiv riktning. 

Allt beslutsfattande som påverkar barn och 
ungdomars situation har ett tydligt barnper-
spektiv och det framgår hur beslutet kom-
mer att påverka barnet eller ungdomen som 
enskild person eller grupp.

Samverkan och samordning
I alla situationer där ett barn är i fokus, gör 
varje verksamhet sitt yttersta för att underlätta 
samverkan och samordning mellan olika verk-
samheter och organisationer för att barnets/
ungdomens och deras familjers behov bäst 
tillgodoses. Detta är en förutsättning för att 
enskilda barn, ungdomar och deras familjer 
får den hjälp och det stöd de behöver.

En fungerande samverkan på individnivå fyl-
ler en förebyggande funktion, som kan förhin-
dra att problem uppstår eller att insatserna för 
barnet/familjen blir mer omfattande eller in-
gripande i ett senare skede. I detta ligger också 
att finna metoder/vägar för att ta tillvara det 

nära nätverk som finns kring barn och unga, 
ex. anhöriga, föreningsliv m.fl. Den hjälp eller 
det stöd som barnet eller familjen efterfrågar 
blir mer lättillgänglig när alla berörda parter 
samordnar sitt arbete.

Inom ramen för samverkan genomförs utbild-
ningsinsatser, detta för att öka kunskaperna 
om olika yrkesgruppers ansvar och rådande 
lagstiftning samt utveckla praktiken i arbetet 
med att stödja barn och unga.

Personal som arbetar med barn och ungdo-
mar håller sig informerad om forskning samt 
aktuell och ny kunskap om barns och ungdo-
mars livsvillkor i vårt samhälle. 

Basverksamhet och specialistverk-
samhet
Kommunen och regionen har skyldighet att 
tidigt identifiera barn och ungdomar som har 
behov av extra stöd. 

Basverksamheter är de verksamheter som 
når de flesta barn och ungdomar. Exempel 
på basverksamhet är barnomsorg och skola 
inklusive elevhälsa, kultur och fritid, social-
tjänstens förebyggande insatser, mödra- och 
barnhälsovård, ungdomsmottagning och 
närsjukvård.

När ett barn eller ungdom har sådana behov 
att basnivån inte kan tillgodose behovet ska ett 
samarbete inledas med specialistverksamhe-
terna, t.ex. regionens barn- och ungdomspsy-
kiatri och habilitering, skolans riktade stöd.



Kontakten mellan verksamheterna på basnivå 
respektive specialistnivå kan vara i form 
av konsultation, utbildning, gemensamma 
insatser och/eller att en specialistverksamhet 
tar över hela eller delar av ansvaret för barnet 
eller ungdomen.

Gemensamt ansvar och 
kostnadsansvar
Ett barns eller en ungdoms intressen får aldrig 
åsidosättas på grund av att skilda huvudmän 
har olika verksamhets- och kostnadsansvar. 
Alla barn och ungdomar som är i behov av 
extra stöd har rätt att få sina behov tillgodo-
sedda utan oskäligt dröjsmål. 

Varje nämnd och förvaltning har ansvar för 
att barn- och ungdomsfrågorna beaktas inom 
ansvarsområdet och att medarbetare har god 
kunskap om barns rättigheter, förutsätt-ningar 
och behov.

Organisation 
Det är Kommunstyrelsen och Region Hal-
land i Falkenberg som har det övergripande 
politiska samordningsansvaret. I detta ansvar 
ingår att åstadkomma en samordning och en 
samsyn mellan kommunens nämnder samt 
mellan kommunen och övriga myndigheter 

och organisationer som arbetar med barn- 
och ungdomsfrågor. De ekonomiska styrprin-
ciperna ger förutsättningar för denna samver-
kan och samsyn i arbetet med barn och unga.

Utmaningar för förvaltningscheferna….
Förvaltningscheferna har en viktig roll i det fortsatta arbetet med att skapa en helhet och en 
samsyn kring arbetet med att alla barn och ungdomar ska lyckas i Falkenbergs kommuns verk-
samheter!

Förvaltningscheferna behöver:
• Föregå med gott exempel och samarbeta och samverka över 
   förvaltningsgränserna i alltfler frågor 
• Skapa en kultur i sin egen förvaltning som bygger på en helhetssyn med uppdraget i fokus
• Bidra med goda exempel från sina verksamheter och lyfta positiva förebilderna för andra 

Arbetet leds av en styrgrupp som består av 
förvaltningschefer för Barn och utbildnings-
förvaltningen, Socialförvaltningen och Kultur 
och fritidsförvaltningen. Styrgruppen har till 
sitt förfogande en arbetsgrupp som består 
av företrädare från respektive förvaltning. 
Arbetsgruppen samarbetar kontinuerligt 
med representanter från brottsförebyggande 
arbetet, Region Halland och Polismyndighet i 
en s.k. Strategigrupp. Strategigruppen bevakar 
behov och förändringar i samhällsutveckling-
en inom kommunen.
 

Uppföljning av planen sker årligen av arbets-
gruppen och resultatet redovisas för styrgrup-
pen.  


