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Inledning
Danderyds barn- och ungas situation, livsstil och hälsa är viktiga frågor för
kommunen.
Kommunledningskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram en
strategi för förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga
(strategin). Arbetet har skett i samråd med bildningsförvaltningen och
socialförvaltningen.
Strategin syftar i huvudsak till att öka barn och ungas förutsättningar till en
god hälsa och framtidstro. Strategin pekar ut fyra målområden med fyra
riktade insatser inom varje målområde.
Vision

Danderyds vision - Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i.
Danderyd möter invånarnas behov genom hela livet. Här kombineras den moderna
trädgårdsstaden med hållbar stadsmiljö. Kommunens utveckling kännetecknas av
engagemang och delaktighet.

Strategin är en del i kommunens arbete för att uppfylla visionen. Med stöd
av strategin ska organisationen arbeta mer strategiskt och
förvaltningsöverskridande med frågor som rör barn och unga.
Bakgrund

Strategin tar dels utgångspunkt i befintliga styrdokument och dels i följande
dokument, författningar och konventioner
-

Barnkonventionen

-

Skollagen

-

Läroplan för förskolan

-

Läroplan för grundskola/fritidshem

-

Läroplan för grundsärskolan

-

Läroplan för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

-

Socialtjänstlagen

-

Hälso- och sjukvårdslagen

-

Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- och ungdomsidrott
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Barnkonventionen

Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter, (barnkonventionen)
innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn.
Barnkonventionen träder ikraft som svensk lag den 1 januari 2020.
I Barnkonventionen finns fyra grundprinciper att utgå ifrån när det handlar
om frågor som rör barn. Dessa principer är vägledande för kommunens
arbete inom det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för barn och unga.
Fyra grundprinciper
Artikel 2:
• Alla barn har samma rättigheter och lika värde
Artikel 3:
• Barnets bästa ska alltid beaktas vid alla beslut som rör barn
Artikel 6:
• Alla barn har rätt till liv och utveckling
Artikel 12:
• Alla barn har rätt till att uttrycka sin mening och få den respekterad1

Målområden
Strategins fyra målområden med utpekade inriktningar:

1

Barnkonventionen finns i sin helhet på https://unicef.se/barnkonventionen
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A

Barn och unga ska ha förutsättningar till en god hälsa
och positiv framtidstro

En god hälsa och positiv framtidstro är viktig för att barn och unga ska
tillgodogöra sig utbildning, arbeta och skapa hållbara sociala relationer.
Psykisk ohälsa har starka samband med hur man trivs i skolan och i
arbetslivet med känslor av utanförskap, ensamhet och att vara mindre värd.
För att bidra till att barn- och unga i Danderyd ska må bra och utvecklas mer
positivt ska kommunen:
-

B

Implementera lagen om barns rättigheter (barnkonventionen)
Öka barn och ungas delaktighet och inflytande
Stärka friskfaktorerna i barn och ungas liv
Arbeta aktivt med värdegrundsarbete

Ungas användning av alkohol och droger
ska kraftfullt minska

Danderyds barn- och ungas livsstil och hälsa är viktiga frågor för
kommunen. Statistik och mätningar visar att unga i Danderyd ligger högt i
användningen av alkohol och droger. Därför ska kommunen arbeta mer
förebyggande och förvaltningsöverskridande med insatser för att minska
användandet genom att:
-

Ta fram och implementera långsiktig ANDTS2 strategi
Ungas konsumtion av alkohol och narkotika minskar
Andelen unga som är tobaksfria ökar
Förebygga spelproblem bland unga

C

Barn och unga ska känna sig trygga och säkra

Att vara trygg och säker är en grundförutsättning för att utvecklas och må
bra. Därför ska kommunen arbeta med insatser för att:
-

D

Minska diskriminering och kränkande behandling
Minska antal brott bland unga
Trygga och säkra miljöer i barn och ungas närhet
Barn och unga ska vara trygga och säkra på nätet

Tydlig samverkan i arbetet med barn och unga

En helhetssyn kring frågor som rör barn och ungas livsstil och behov nås
genom samverkan. För att Danderyds barn och unga ska få ännu bättre
förutsättningar ska organisationen samverka tydligare i arbetet med barn
och unga genom:
2

Effektivare samverkan inom kommunens verksamheter
Ökad föräldrasamverkan
Förbättrad samverkan med fokus på skolnärvaro
Förbättrad dialog med civilsamhälle, näringsliv och myndigheter

ANDTS; alkohol, narkotika, doping, tobak och spel
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Uppföljning
Målen och aktiviteterna ska följas upp inom ramen för den kommunövergripande målstyrningen.
Det innebär att varje nämnd som har verksamheter riktade mot barn- och
unga ska följa upp sina respektive verksamhetsgemensamma som såväl
verksamhetsspecifika mål riktade mot barn och unga.
Varje berörd nämnd bryter ner målen till verksamhetsspecifika mål och
aktiviteter samt följer upp dem i ordinarie årsredovisning. Måluppfyllelse
inom vissa målområden kan delvis också mätas via resultatet från
Stockholmsenkäten.
Återrapportering till kommunstyrelsen ska ske år 1 och år 3 från det att
kommunfullmäktige antagit strategin.

_______
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